
HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI DITINJAU DARI 
PERSEPSI SISWA MENGENAI KINERJA MENGAJAR GURU DAN 
MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS X SMA N GONDANGREJO 

TAHUN AJARAN 2013/2014 
 

JURNAL PUBLIKASI 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1  

Program Studi Pendidikan Akuntansi 

 

 

 

Disusun Oleh : 

NURUL KHOTIMAH 

A 210 100 043 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014 

 

 



ii 

 

ABSTRAK 
 

HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI DITINJAU DARI 
PERSEPSI SISWA MENGENAI KINERJA MENGAJAR GURU DAN 
MOTIVASI BELAJAR SISWA KELAS X SMA N GONDANGREJO 

TAHUN AJARAN 2013/2014 
 

Nurul Khotimah, A210100043. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi siswa 
mengenai kinerja mengajar guru terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi 
siswa kelas X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014, 2) Pengaruh 
motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 
X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014, 3) Pengaruh persepsi siswa 
mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 
mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 
2013/2014. 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif asosiatif yang kesimpulannya 
diperoleh berdasarkan hasil analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X SMA N Gondangrejo angkatan 2013/2014 yang berjumlah 
203 siswa dengan sampel 130 siswa yang diambil dengan teknik proporsional 
random sampling. Data yang yang diperlukan diperoleh melalui metode angket 
dan metode dokumentasi. Sebelumnya angket telah diuji-cobakan dan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 56,983+0,328X1+ 
0,232X2 yang artinya hasil belajar mata pelajaran ekonomi dipengaruhi oleh 
persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar siswa. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah: 1) Ada pengaruh persepsi siswa mengenai 
kinerja mengajar guru  terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 
X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014. Berdasarkan uji t diperoleh thitung 
> ttabel yaitu 3,768 > 1,979 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 2) 
Ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran 
ekonomi siswa kelas X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 2,754 > 1,979 (α=5%) dan nilai 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,007. 3) Ada pengaruh persepsi siswa mengenai kinerja 
mengajar guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran 
ekonomi siswa kelas X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014. 
Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 13,438 > 3,068 pada taraf 
signifikansi 5%. 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 62,80% 
dan sumbangan efektif sebesar 10,99%, variabel X2 memberikan sumbangan 
relatif sebesar 37,20% dan sumbangan efektif sebesar 6,51%. 5) Hail perhitungan 
R2 diperoleh 0,175, berarti 17,5%  hasil belajar mata pelajaran ekonomi 
dipengaruhi persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar 
siswa, sisanya sebesar 82,5 dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
 
Kata Kunci : persepsi, kinerja mengajar guru, motivasi belajar siswa, hasil 
belajar mata pelajaran ekonomi 
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A. PENDAHULUAN 
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa 

yang akan datang. Pendidikan sangatlah penting sebab pendidikan merupakan 

suatu lembaga yang berusaha untuk membangun masyarakat dan watak 

bangsa secara berkesinambungan untuk membina mental, intelek, dan 

kepribadian dalam rangka membentuk manusia yang seutuhnya.   

Menurut Hamalik (2008:155), “Hasil belajar tampak sebagai terjadinya 

perubahan tingkah laku pada diri peserta didik, yang dapat diamati dan diukur 

dalam bentuk perubahan pengetahuan sikap dan keterampilan”. Menurut 

Slameto (2003:54) (dalam hendrian, 2012) dalam usaha untuk mencapai suatu 

hasil dari proses belajar mengajar seseorang dipengaruhi oleh faktor internal 

dan faktor eksternal. Pengukuran hasil belajar sangat penting guna mengetahui 

tingkat pemahaman belajar siswa dan mengatasai kesulitan dalam  penguasaan 

materi. Oleh karena itu, sebagai guru ataupun wali murid diharapkan mampu 

mengetahui permasalahan dan kesulitan siswa dalam belajar. 

Kenyataan yang terjadi menyatakan bahwa terdapat siswa yang masih 

tergolong dalam hasil belajar yang kurang memuaskan. Hasil belajar yang 

masih kurang dapat dilihat dari nilai rapat yang terdiri dari nilai ulangan 

harian, nilai mid semester dan nilai semester. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru mata pelajaran ekonomi kelas X, sekitar 40% siswa memperoleh 

nilai dibawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Nilai KKM mata 

pelajaran ekonomi adalah 75. Mata pelajaran ekonomi masih dinggap sulit 

karena membutuhkan penguasaan pendalaman dalam memahami materi. 

Diharapkan hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi dapat meningkat, 

sehingga 100% siswa mencapai nilai KKM.  

Menurut Timpe (1991) (dalam Sopiatin, 2010), kinerja merupakan 

kekuatan yang bersumber dari dalam individu, baik berupa pengalaman, 

pengetahuan maupun keterampilan yang berfungsi untuk memecahkan 

masalah hidup. Seorang guru dapat dikatakan berkinerja tinggi apabila guru 
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dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan efektif dan ia mempunyai 

motivasi tinggi, yang dapat dilihat dari dampak pengajaran yang diperoleh 

oleh siswa. Sehingga siswa lebih antusias dalam belajar dan mempunyai 

persepsi yang baik terhadap kinerja mengajar guru. Menurut Walgito 

(2008:53), “Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh 

penginderaan yaitu proses yang berwujud syaraf yaitu otak hingga individu 

tersebut mengalami persepsi”. Selain itu, motivasi belajar siswa juga 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa tersebut. 

Motivasi dapat berupa keinginan untuk menjadi juara kelas, keinginan 

mendapat beasiswa, keinginan untuk membahagiakan orang tua dan lain 

sebagainya. Motivasi menurut Sardiman (dalam jurnal Andarti, 2012) 

merupakan perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai 

dengan munculnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut 

Muhibbin (2009:153), motivasi belajar dapat timbul karena adanya faktor 

intrinsik dan faktor ekstrinsik. 

Bertitik tolak pada latar belakang masalah tersebut, maka dalam 

penelitian ini mengambil pokok pembahasan berupa: “HASIL BELAJAR 

MATA PELAJARAN EKONOMI DITINJAU DARI PERSEPSI SISWA 

MENGENAI KINERJA MENGAJAR GURU DAN MOTIVASI BELAJAR 

SISWA KELAS X SMA N GONDANGREJO TAHUN AJARAN 

2013/2014”.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh persepsi siswa 

mengenai kinerja mengajar guru terhadap hasil belajar mata pelajaran 

ekonomi siswa kelas X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014, 2) 

Pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi 

kelas X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014, 3) Pengaruh persepsi 

siswa mengenai kinerja mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA N 

Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014. 
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B. LANDASAN TEORI 

Hasil Belajar Mata Pelajaran Ekonomi 

Menurut Kunandar (2007), “Hasil Belajar dapat diartikan sebagai apa 

yang harus dicapai siswa yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap setelah menamatkan sekolah”. Menurut Slameto (2003:54) (dalam 

Hendrian, 2012), dalam usaha untuk mencapai suatu hasil dari proses belajar 

mengajar seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor internal 

yang meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologi. Faktor eksternal meliputi 

faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. Indikator hasil belajar 

menurut Djamarah (2006:107) (dalam Hendrian, 2012) dibagi atas beberapa 

tingkatan yaitu istimewa/maksimal, baik sekali/optimal, baik/minimal dan 

kurang. 

Persepsi Siswa Mengenai Kinerja Mengajar Guru 

Menurut Walgito (2008:53), “Persepsi merupakan suatu proses yang 

didahului oleh penginderaan yaitu proses yang berwujud syaraf yaitu otak 

hingga individu tersebut mengalami persepsi”. Menurut Samsudin (2003:10), 

“Kinerja merupakan suatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang 

akhirnya secara nyata dapat tercermin keluaran yang dihasilkan”. Menurut 

Hamdani (2012), indikator penilaian terhadap kinerja mengajar guru meliputi 

perencanaan program kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran, dan evaluasi/penilaian pembelajaran. 

Motivasi Belajar siswa 

   Menurut Muhibbin (2009:153), “Motivasi merupakan keadaan 

internal organisme baik manusia ataupun hewan yang mendorongnya untuk 

berbuat sesuatu”. Menurut Muhibbin (2009:153), motivasi belajar dapat 

timbul karena adanya faktor intrinsik yang meliputi perasaan menyenangi 

materi dankebutuhannya terhadap materi tersebut. Faktor ekstrinsik meliputi 

pemberian pujian dan hadiah. Menurut Sardiman (2001:81), indikator 

motivasi belajar meliputi tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi 

kesulitan, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah soal-soal, 
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lebih senang bekerja mandiri, cepat bosan pada tugas-tugas rutin, serta dapat 

mempertahankan pendapatnya selama itu benar. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru (X1) dan 

motivasi belajar siswa (X2). 

2. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

hasil belajar mata pelajaran ekonomi (Y). 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Penelitian ini dilakukan 

di SMA N Gondangrejo yang beralamat di jalan Solo-Purwodadi. Penelitian 

ini dilakukan mulai bulan September 2013 sampai bulan Januari 2014.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X yang berjumlah 203 siswa. 

Penelitian ini mengambil sampel berjumlah 130 siswa. Teknik pengambilan 

sampel ini dengan menggunakan teknik proporsional random sampling. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi dan angket. 

Teknik pengumpulan data berasal dari data primer yaitu angket persepsi 

siswa mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar siswa, dan data 

X1 

Persepsi Siswa 
Mengenai Kinerja 
Mengajar Guru 

X2 

Motivasi Belajar 
Siswa 

Y  

Hasil Belajar Mata 
Pelajaran Ekonomi 
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sekunder yang berupa daftar nilai rapat meliputi nilai ulangan harian, nilai 

mid semester dan nilai semester satu dan daftar nama siswa yang dijadikan 

populasi dan sampel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri 

dari dua variabel, yaitu variabel terikat hasil belajar mata pelajaran ekonomi 

(Y) dan variabel bebas yaitu persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru 

(X1) dan motivasi belajar siswa (X2). 

Instrumen penelitian berupa item-item pertanyaan dalam bentuk angket 

yang sebelumnya sudah diuji cobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 

30 siswa kelas X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014. Teknik ini 

digunakan untuk menguji instrumen menggunakan uji validitas dan uji 

reliabilitas untuk mengetahui tingkat kevalidan dan keandalan (reliabel) 

angket. Metode yang digunakan dalam uji validitas yaitu Korelasi Bivariate 

Pearson (Product Moment Pearson Correlation). Sedangkan dalam uji 

reliabilitas itu menggunakan metode Cronbach Alpha. Setelah itu, dilakukan 

uji prasyarat analisis dengan uji normalitas dan uji linieritas. Jika kriteria pada 

uji prasyarat analisis sudah terpenuhi maka dilanjutkan dengan analisis 

regresi berganda untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. 

Selanjutnya dilakukan uji t, uji F, koefisien determinasi, sumbangan relatif 

(SR) dan sumbangan efektif (SE). 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Sebelum angket diberikan kepada sampel, angket tersebut 

ditryoutkan/diujicobakan terlebih dahulu kepada 30 siswa di luar sampel. 

Item angket dinyatakan valid jika r xy > r tabel pada taraf signifikansi (α) = 5% 

yaitu 0,361 dan sebaliknya. Dari uji validitas angket persepsi siswa mengenai 

kinerja mengajar guru (10 soal) dan angket motivasi belajar siswa (10 soal) 

semua item soal dinyatakan valid. Angket dikatakan reliabel jika r hitung > r 

tabel dan nilai r positif. Hasil uji reliabilitas angket persepsi siswa mengenai 

kinerja mengajar guru dan motivasi belajar siswa memperoleh koefisien 

reliabilitas (r11) masing-masing sebesar 0,894 dan 0,878. nilai (r11) dari 

masing-masing variabel lebih besar dari rtabel pada taraf signifikansi (α) = 5% 
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yaitu sebesar 0,361 sehingga seluruh angket dinyatakan reliabel dan layak 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas 

yang berguna untuk mengetahui data dari sampel penelitian berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan uji liliefors 

melalui uji Kolmogorov-Smirnov dalam program SPSS For Windows versi 

15.0. Jika Lhitung < Ltabel, maka data berdistribusi normal. Jika Lhitung > Ltabel 

maka data berdistribusi tidak normal. L tabel dengan α = 0,05 dan n = 130 

diperoleh 0,078. Hasil belajar mata pelajaran ekonomi (Y) diperoleh Lhitung 

0,074 < Ltabel 0,078 = data berdistribusi normal. Persepsi siswa mengenai 

kinerja mengajar guru (X1) diperoleh Lhitung 0,076 < Ltabel 0,078 = data 

berdistribusi normal. Motivasi belajar siswa (X2) diperoleh Lhitung 0,074 < 

Ltabel 0,078 = data berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas dapat 

disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing variabel berdistribusi 

normal. 

Hasil uji prasyarat analisis kedua yaitu uji linieritas yang digunakan 

untuk menguji hubungan variabel-variabel penelitian bersifat linier atau tidak. 

Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi berbentuk linier 

jika Fhitung < Ftabel atau nilai probabilitas signifikansi > 0,05. Dengan 

menggunakan SPSS For Windows versi 15.0, untuk persepsi siswa mengenai 

kinerja mengajar guru (X1) terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi (Y) 

diperoleh Fhitung sebesar 1,006, nilai ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada 

taraf signifikansi (α) = 5% sebesar 1,871, maka dapat diketahui hasilnya 

adalah 1,006 < 1,871 dan jika dibandingkan dengan taraf signifikansi (α) = 

5% maka 0,446 > 0,05, maka dapat disimpulkan antara X1 dan Y mempunyai 

hubungan yang linier. Sedangkan motivasi belajar siswa (X2) terhadap hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi (Y) diperoleh Fhitung sebesar 0,838, harga ini 

dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi (α) = 5% sebesar 1,871, 

maka dapat diketahui hasilnya adalah 0,838 < 1,871 dan jika dibandingkan 

dengan taraf signifikansi (α) = 5% maka 0,603 > 0,05, maka dapat 

disimpulkan antara X2 dan Y mempunyai hubungan yang linier. 



7 
 

 

Analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa 

mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi dengan SPSS For Windows versi 15.0 

diperoleh persamaan Y = 56,983+ 0,328X1 + 0,232X2. 56,983 menyatakan 

bahwa jika ada persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru (X1) dan 

motivasi belajar siswa (X2) dianggap konstan, maka prestasi belajar akuntansi 

akan sama dengan 56,983. Dan 0,328 menyatakan bahwa setiap penambahan 

satu poin persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru (X1) maka akan 

menambah hasil belajar mata pelajaran ekonomi (Y) sebesar 0,328 (dengan 

asumsi variabel motivasi belajar siswa dianggap konstan). Sedangkan 0,232 

menyatakan bahwa setiap penambahan satu poin motivasi belajar siswa (X2) 

maka hasil belajar mata pelajaran ekonomi (Y) akan meningkat sebesar 

0,232. (dengan asumsi variabel persepsi siswa mengenai kinerja mengajar 

guru dianggap konstan). 

Uji t untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa mengenai kinerja 

mengajar guru dan motivasi belajar siswa secara sendiri-sendiri terhadap hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi. Perhitungan menggunakan program SPSS 

For Windows versi 15.0. Kriteria pengujiannya adalah  Ho diterima apabila -

t(α/2;n-k-1)< thitung < t(α/2;n-k-1) atau signifikansi > 0,05 dan Ho ditolak apabila 

thitung > t(α/2;n-k-1) atau -thitung< -t(α/2;n-k-1) atau signifikansi < 0,05. Berdasarkan 

pengujian hipotesis yang pertama diketahui ttabel = t(α/2;n-k-1) = t(0,025;127) = 

1,979. Diperoleh nilai thitung sebesar 3,768. Keputusan pengujian H0 ditolak, 

karena thitung > ttabel yaitu 3,768 > 1,979 dan nilai probablitas signifikansi < 

0,05 yaitu 0,000. Kesimpulannya ada pengaruh persepsi siswa mengenai 

kinerja mengajar guru terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi. 

Berdasarkan pengujian hipotesis yang kedua  diketahui ttabel = t(α/2;n-k-1) = 

t(0,025;127) = 1,979. Diperoleh nilai thitung sebesar 2,754. Keputusan pengujian 

H0 ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 2,754 > 1,979 dan nilai probablitas 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,007. Kesimpulannya ada pengaruh motivasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi. 
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Uji F untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa mengenai kinerja 

mengajar guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar mata 

pelajaran ekonomi. Perhitungan menggunakan program SPSS For Windows 

versi 15.0. Kriteria pengujian : H0 diterima apabila F hitung < F (α,k;n-k-1) atau 

signifikansi > 0,05. H0 ditolak apabila F hitung > F (α,k;n-k-1)  atau signifikansi < 

0,05. Ftabel = F (α,k; n-k-1) = F(0,05; 2, 127) = 3,068. Berdasarkan analisis data 

diperoleh data Fhitung sebesar 13,438. Keputusan pengujian H0 ditolak karena 

Fhitung > Ftabel yaitu 13,438 > 3,068 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 

Kesimpulan bahwa persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru dan 

motivasi belajar siswa berpengaruh secara bersama-sama terhadap hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi. 

Selain dari persamaan hasil regresi tersebut, dapat juga dilihat dari 

hasil perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif, variabel persepsi 

siswa mengenai kinerja mengajar guru memberikan sumbangan relatif 

62,80% sebesar dan sumbangan efektif sebesar 10,99%. Hal ini menunjukkan 

bahwa persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA N 

Gondangrejo. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru, maka semakin tinggi hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah persepsi siswa 

mengenai kinerja mengajar guru maka semakin rendah pula hasil belajara 

mata pelajaran ekonomi. 

Hasil perhitungan dari sumbangan relatif dan sumbangan efektif, 

motivasi belajar siswa memberikan sumbangan relatif sebesar 37,20% dan 

sumbangan efektif 6,51%. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 

X SMA N Gondangrejo. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin 

tinggi motivasi belajar siswa maka semakin tinggi hasil belajar mata pelajaran 

ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah motivasi belajar siswa maka semakin 

rendah pula hasil belajar mata pelajaran ekonomi. 



9 
 

 

Berdasarkan hasil dari perhitungan dengan dibantu program SPSS For 

Windows versi 15.0 dapat dihitung koefisien determinasi yang diperoleh hasil 

korelasi parsial (r) sebesar 0,175 selanjutnya dikalikan 100% maka diperoleh 

hasil 17,5%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hasil belajar mata 

pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA N Gondangrejo dipengaruhi variabel 

persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar siswa 

sebesar 17,5%, selanjutnya 82,50% dipengaruhi variabel di luar penelitian.  

Pembahasan 

1. Pengaruh persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru (X1) terhadap 

hasil belajar mata pelajaran ekonomi (Y) 

Selain dari persamaan hasil regresi tersebut, dapat juga dilihat dari 

hipotesis pertama yaitu “Ada pengaruh persepsi siswa mengenai kinerja 

mengajar guru terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas 

X SMA N Godangrejo tahun ajaran 2013/2014”. Kemudian berdasarkan 

perhitungan hasil uji t regresi dengan bantuan SPSS For Windows versi 

15.0 memperoleh thitung variabel persepsi siswa mengenai kinerja mengajar 

guru (X1) sebesar 3,768 > 1,979 pada taraf signifikan 5%. Yaitu 0,000 

menunjukkan adanya pengaruh. Arah pengaruh ditunjukkan oleh nilai 

persamaan regresi b1X1 yaitu +0,644 yang berarti persepsi siswa mengenai 

kinerja mengajar guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar mata 

pelajaran ekonomi. Dengan hasil perhitungan sumbangan relatif dan 

sumbangan efektif, variabel persepsi siswa mengenai kinerja mengajar 

guru memberikan sumbangan relatif sebesar 62,80% dan sumbangan 

efektif sebesar 10,99%. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi siswa 

mengenai kinerja mengajar guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

mata pelajaran siswa kelas X SMA N Gondangrejo. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi persepsi siswa mengenai kinerja 

mengajar guru maka semakin tinggi hasil belajar mata pelajaran ekonomi. 

Sebaliknya, semakin rendah persepsi siswa mengenai kinerja mengajar 

guru maka semakin rendah pula hasil belajar mata pelajaran ekonomi. 
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2. Pengaruh motivasi belajar siswa (X2) terhadap hasil belajar mata pelajaran 

ekonomi (Y) 

Dilihat dari hipotesis kedua yaitu “Ada pengaruh motivasi belajar 

siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA N 

Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014”. Kemudian berdasarkan hasil 

perhitungan uji t regresi dengan bantuan SPSS For Windows versi 15.0  

memperoleh thitung variabel motivasi belajar siswa (X2) sebesar 2,754 > ttabel 

1,979 pada taraf signifikan 5% yaitu 0,007 menunjukkan adanya pengaruh. 

Arah pengaruh ditunjukkan oleh nilai persamaan regresi b2X2 yaitu + 

0,232 yang berarti motivasi belajar siswa berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar mata pelajaran ekonomi. Kemudian hasil perhitungan dari 

sumbangan relatif dan sumbangan efektif, motivasi belajar siswa 

memberikan sumbangan relatif sebesar 37,20% dan sumbangan efektif 

6,51%. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa berpengaruh 

positif terhadap hasil belajara mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA 

N Gondangrejo. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin tinggi 

motivasi belajar siswa maka semakin tinggi hasil belajar mata pelajaran 

ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah motivasi belajar siswa maka 

semakin rendah pula hasil belajar mata pelajaran ekonomi.       

3. Pengaruh persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru (X1) dan 

motivasi belajar siswa (X2) Terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi 

(Y) 

Dilihat dari pengujian hipotesis ketiga yaitu ”Ada pengaruh 

persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA N 

Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014”. Berdasarkan hasil perhitungan uji 

F dengan menggunakan bantuan SPSS For Windows versi 15.0 diketahui 

nilai Fhitung 13,438 > Ftabel  3,068  dengan nilai probabilitas signifikansi < 

0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan perhitungan tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru dan 

motivasi belajar siswa secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 
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hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA N Gondangrejo. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi persepsi siswa 

mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar siswa, maka semakin 

tinggi pula hasil belajar mata pelajaran ekonomi. Sebaliknya semakin 

rendah persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi 

belajar siswa, maka semakin rendah pula hasil belajar mata pelajaran 

ekonomi. 

Dengan total koefisien determinasi (R2) sumbangan efektif variabel 

persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar siswa 

sebesar 17,5%. Sedangkan sisanya 82,5% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti, misalnya kreativitas belajar, perhatian orang tua, 

kedisiplinan belajar siswa dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar mata pelajaran ekonomi. 

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Ada Pengaruh persepsi siswa mengenai kinerja mengajar guru terhadap hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA N Gondangrejo tahun 

ajaran 2013/2014 dengan memberikan sumbangan efektif 10,99%. Ada 

pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi 

siswa kelas X SMA N Gondangrejo tahun ajaran 2013/2014 dengan 

memberikan sumbangan efektif 6.51%. Ada pengaruh persepsi siswa 

mengenai kinerja mengajar guru dan motivasi belajar siswa terhadap hasil 

belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X SMA N Gondangrejo tahun 

ajaran 2013/2014 dengan memberikan sumbangan sebesar 17,5%. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran kepada pihak 

yang berkepentingan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Bagi siswa yaitu siswa  hendaknya disiplin dalam belajar, tidak mudah putus 

asa dalam mengahadapi kesulitan selama belajar, bertanya kepada guru/teman 

jika kurang paham terhadap materi dan meningkatkan motivasi dalam belajar 

sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Bagi guru yaitu guru hendaknya 
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memahami dan menguasai keterampilan mengajar yang menyenangkan dan 

menarik perhatian siswa. Bagi peneliti yang akan datang yaitu sebaiknya 

peneliti yang akan datang dapat melakukan penelitian tentang hasil belajar 

dengan memperhatikan faktor lain selain persepsi siswa mengenai kinerja 

mengajar guru dan motivasi belajar siswa sehingga dapat mengembangkan 

penelitian terdahulu. 
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