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ABSTRAK 
PENGARUH PERSEPSI SISWA MENGENAI KETRAMPILAN MENGAJAR 

GURU DAN KEDISIPLINAN BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI 
BELAJAR MATA PELAJARAN EKONOMI  KELAS VIII SMP 

MUHAMMADIYAH 9 BLORA TAHUN AJARAN 2013/2014 TAHUN AJARAN 
2013/2014 

 
ALFUL FITRI AMALIA A210100161. Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru terhadap prestasi 
belajar pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 9 Blora Tahun Ajaran 2013/2014 
2013/2014. 2) Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi 
belajar ekonomi pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 9 Blora Tahun Ajaran 
2013/2014. 3) Untuk mengetahui persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru 
dan kedisiplinan belajar siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas 
VIII SMP Muhammadiyah 9 Blora Tahun Ajaran 2013/2014. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 9 Blora Tahun Ajaran 2013/2014. Sampel 
diambil sebanyak adalah 78 siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan 
dokumentasi. Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji 
reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 1,640 + 0, 520  
X1 + 0, 639 X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi dipengaruhi 
oleh persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan belajar. 
Kesimpulan yang diambil adalah: 1) ”Ada pengaruh persepsi siswa mengenai 
ketrampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas 
VIII SMP Muhammadiyah 9 Blora Tahun Ajaran 2013/2014” dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
5,315 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif 
sebesar 29%.  2) “ Ada pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran ekonomi kelas VIII SMP Muhammadiyah 9 Blora tahun Ajaran 2013/2014 ” 
dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 5,601 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000  dengan 
sumbangan efektif sebesar 31,5%. 3) “Ada pengaruh persepsi siswa mengenai 
ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran ekonomi kelas VIII SMP Muhammadiyah 9 Blora Tahun Ajaran 2013/2014 
” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 57,515 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,605 menunjukkan bahwa 
besarnya pengaruh persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan 
kedisiplinan belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar mata pelajaran 
ekonomi kelas VIII SMP Muhammadiyah 9 Blora Tahun Ajaran 2013/2014 adalah 
sebesar 60,5%, sedangkan 39,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti. 

 
Kata Kunci: ketrampilan mengajar guru, kedisiplinan belajar, prestasi belajar. 
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PENDAHULUAN 

 

Pendidikan di Indonesia merupakan suatu hal yang sangat penting dan 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang baik dalam keluarga, 

masyarakat, bangsa dan negara. Negara Indonesia sebagai negara yang sedang 

berkembang membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Suatu usaha 

untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu melalui 

pendidikan. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal yang memiliki 

peranan sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui 

proses belajar mengajar. 

Pendidikan nasional mempunyai fungsi yang harus diperhatikan. Fungsi 

dan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan pada Undang-Undang No.20 

Tahun 2003 pasal 3 yang menyatakan bahwa : 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggungjawab”. 

Keberhasilan seseorang dalam menempuh pendidikan dapat dilihat dari 

prestasi yang diperoleh. Menurut Slamet (2002:53) “Ada dua faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor intern dan faktot ekstern”. Faktor 

intern terdiri dari faktor jasmani, psokologi dan kelelahan, misalnya kesehatan, 

kondisi tubuh, Intelegence Quotient (IQ), minat, perhatian, bakat dan kematangan. 

Sedangkan faktor ekstern terdiri dari faktor keluarga dan sekolah, misalnya dari 

orang tua mendidik anak, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, metode 

mengajar, bahan, sarana prasarana. 

Erat kaitannya dengan faktor ekstern diatas, guru memegang peranan 

penting dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, untuk itu dalam pelaksanaan 
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pembelajaran guru harus bersikap profesional. Selain itu dalam proses 

pelaksanaan pembelajaran, guru hendaknya dapat menguasai materi pembelajaran. 

Untuk mewujudkan hal-hal diatas maka ada beberapa faktor yang 

hendaknya dikuasai oleh guru dalam proses peningkatan hasil belajar mengajar 

disekolah, ada sembilan ketrampilan guru mengajar yang diharapkan di miliki 

oleh setiap guru dalam proses belajar mengajar, meliputi ketrampilan membuka 

pelajaran, ketrampilan verbal non verbal, ketrampilan menggunakan media 

pembelajaran, ketrampilan memilih metode, ketrampilan menjelaskan, 

ketrampilan bertanya, ketrampilan memberi motivasi, ketrampilan mengadakan 

assessment (penjajagan), ketrampilan menutup pelajaran. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2001:114) “Disiplin adalah kepatuhan 

seseorang dalam mengikuti peraturan atau tata tertib didorong oleh adanya 

kesadaran yang ada pada kata hatinya”. Dengan disiplin belajar ada 

kecenderungan bagi siswa terbiasa dengan aktivitas belajar yang dilakukan secara 

teratur yang mana belajar merupakan kegiatan yang mendasar atau kegiatan 

pokok yang dilakukan dengan kesadaran hati sehingga tidak perlu adanya pikiran 

dari orang lain. 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui adanya 

pengaruh persepsi siswa terhadap ketrampilan mengajar guru terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran ekonomi kelas VIII SMP Muhammadiyah 9 Blora tahun 

ajaran 2013/2014, 2) Untuk mengetahui adanya pengaruh kedisiplinan belajar 

siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas VIII SMP 

Muhammmadiyah 9 Blora tahun ajaran 2013/2014, 3) Untuk mengetahui adanya 

pengaruh persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan 

belajar siswa terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 9 Blora tahun ajaran 2013/2014. 
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METODE PENELITIAN 

 

Menurut Hadari Nawawi (2005:4) “Metode adalah cara utama yang 

digunakan untuk mencapai tujuan”. Sedangkan menurut Arikunto (2006:160) 

“Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya”. Pada penelitian ini peneliti menganalisis dan 

mengklasifikasi dengan menggunakan angket dan mencoba mengungkapkan suatu 

fenomena dengan menggunakan dasar perhitungan angka maka penelitian ini 

termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif 

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 9 

Blora tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan November 

2013 sampai dengan selesai. Pengambilan sampel menurut Sugiyono (2010:115-

126) dengan taraf kesalahan 5% sejumlah 78 siswa dan menggunakan 

proporsional random sampling yaitu yang penggunaan teknik ini dikarenakan 

subyeknya bersifat homogen, memiliki prestasi yang berbeda dan sampel sudah 

ditentukan diambil seimbang sesuai kelasnya dalam siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 9 Blora Tahun Ajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Variabel dalam penelitan ini 

terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya yaitu prestasi 

belajar (Y), sedangkan variabel bebasnya yaitu persepsi siswa mengenai 

ketrampilan mengajar guru (X1) dan kedisiplinan belajar siswa (X2). Dalam 

penelitian ini menggunakan instrumen yang berupa item-item pernyataan dalam 

bentuk angket yang sebelumnya diujicobakan pada subjek uji coba yang 

berjumlah 20 siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 9 Blora tahun ajaran 

2013/2014 yang tidak menjadi sampel. Hasil uji coba instrumen dianalisis dengan 

menggunakan uji validitas dan uji realibilitas. Hasil dari pengumpulan data 

kemudian diuji dengan menggunakan uji prasyarat analisis terdiri dari uji 

normalitas dan uji linearitas. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 

linier ganda kemudian dilakukan pengujian hipotesis dari hipotesis yang telah 

diajukan. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

SMP MUHAMMADIYAH 9 BLORA didirikan pada tahun 1980 oleh 

Yayasan Muhammadiyah Cabang Todanan Blora oleh notaris bapak Sumarsoni, 

Ba di daerah Kecamatan Todanan Kabupaten Blora yang bertempat di Jl Raya 

Todanan Blora No 9 yang pada waktu itu bernama SMP Al- Islam. Pertama kali 

dibuka hanya satu kelas sekitar 30 siswa dan lambat laun banyak yang berminat 

terhadap sekolah tersebut. Kepala sekolah yang pertama kali menjabat yaitu bapak 

Suwardjan, Ba sampai tahun 1990, setelah itu berpindah menjdi bapak Harsono, 

Ba, dan setelah itu yang menjabat adalah bapak Sukiban, S.Pd. 

Visi nya adalah Terbentuknya Manusia Yang Iman Dan Taqwa, Cerdas 

Berbudi Pekerti Luhur Dan Terampil Selaras Dengan Jati Diri Bangsa. Misinya 

adalah Mendekatkan Diri Pada Allah Swt, Meningkatkan Disiplin ,Menenemkan 

Kejujuran, Mengutamakan Keikhlasan Dan Melatih  Kepekaan Terhadap 

Perkembangan Zaman. 

Tujuannya yaitu: a) Melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama 

islam dengan istiqomah. b) Menumbuhkembangkan nilai-nilai akhlakulkarimah 

ke seluruh warga sekolah. c) Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan 

pendekatan pembelajaran yang Berpusat pada siswa (student centered learning) 

,melalui CTL,PAIKEM dan model-model pembelajaran inofatif. d) Siswa Siswa 

Lulus Ujian Nasional lebih dari 98%. e) Siswa memperoleh rata-rata Ujian Akhir 

Nasional (UAN)Lebih dari 6,50%. f) Bisa  berprestasi dalam lomba akademis 

tingkat Kecamatan / Kabupaten. g) Bisa berprestasi dalam lomba 

olahraga,kesenian maupun ketrampilan tingkat Kecamatan/Kabupaten. h) 

Memiliki guru-guru yang terampil dan lancar berkomunikasi. i) Memiliki guru-

guru yang terampil mrngoperasikan komputer dan internet. 

Data pengaruh persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru 

diperoleh dengan teknik angket yang terdiri dari 22 pertanyaan. Dari hasil analisis 

dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 85, nilai terendah sebesar 50, 
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rata-rata sebesar 69,37, median sebesar 69, modus sebesar 65 dan standar deviasi 

sebesar 8,546 serta varian sebesar 73,042. 

Data kedisiplinan belajar diperoleh dengan metode angket, yang terdiri dari 

20 pertanyaan. Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 

80, nilai terendah sebesar 44, rata-rata sebesar 65,35, median sebesar 66, modus 

sebesar 60 dan standar deviasi sebesar 7,330 serta varian sebesar 53,736. 

Data prestasi belajar ekonomi diperoleh diperoleh dengan teknik 

dokumentasi. Dari hasil analisis dan perhitungan diperoleh nilai tertinggi sebesar 

97 nilai terendah sebesar 60, rata-rata sebesar 79,42, median sebesar 80, modus 

sebesar 70 dan standar deviasi sebesar 10,095 serta varian sebesar 101,903. 

Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa semua item pernyataan baik dari 

variabel prestasi belajar, persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru, dan 

kedisiplinan belajar siswa dinyatakan valid. Dapat dinyatakan valid karena 

memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi < 0,05. Berdasarkan uji 

reliabilitas (r11) dari persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru sebesar 

0,917 dan kedisiplinan belajar siswa sebesar 0,966. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji normalitas yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah regresi variabel dependen, variabel  independen, 

atau keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal yang 

menggunakan teknik uji Liliefors atau dalam program SPSS disebut juga dengan 

Kolmogorov-Smirnov menyimpulkan bahwa data dari prestasi belajar, persepsi 

siswa mengenai ketrampilan mengajar guru, dan kedisiplinan belajar siswa, 

dengan nilai Lhitung < Ltabel. Untuk variabel prestasi belajar yaitu 0,081 < 0,100 

atau nillai signifikansi sebesar 0,200. Variabel kemandirian belajar yaitu sebesar 

0,071 < 0,100 atau nilai signifikansi sebesar 0,200. Variabel motivasi belajar 

siswa yaitu sebesar 0,076 < 0,100 atau signifikansi sebesar 0,200. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji linearitas yang digunakan untuk 

mengetahui apakah model hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

merupakan hubungan garis lurus ( hubungan linier) atau untuk mengetahui apakah 
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setiap variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak yang 

menggunakan bantuan SPSS For Windows 15.0 antara variabel persepsi siswa 

mengenai ketrampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar menunjukkan 

bahwa mempunyai hubungan yang linier dengan Fhitung < Ftabel yaitu 1,530 < 1,790 

dan nilai signifikansi 0,097 > 0,05. Sedangkan untuk variabel kedisiplinan belajar 

siswa terhadap prestasi belajar menunjukkan bahwa mempunyai hubungan yang 

linier dengan Fhitung < Ftabel yaitu 0,843 < 1,790 dengan nilai signifikansi 0,673 > 

0,05. 

Uji prasyarat analisis telah terpenuhi, kemudian dilakukan analisis regresi 

linier ganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows 15.0.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar 

guru dan kedisiplinan belajar siswa mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar 

siswa. Hal itu dapat dilihat dari persamaan regresi linier yaitu Y=1,640 + 0, 520  

X1 + 0, 639 X2 , berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi 

dari masing-masing variabel independen bernilai positif, persepsi siswa mengenai 

ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan belajar siswa secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Nilai 1,640 menyatakan jika 

persepsi siswa mengania ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan belajar dan 

motivasi belajar siswa dianggap konstan, maka prestasi belajar akan sama dengan 

1,640. Nilai 0,520 menyatakan jika persepsi siswa mengenai ketrampilan 

mengajar guru meningkat satu poin maka skor prestasi belajar akan meningkat 

sebesar 0,520 (dengan asumsi variabel persepsi siswa mengenai ketrampilan 

mengajar guru dianggap konstan), sedangkan nilai 0,639 menyatakan jika 

kedisiplinan belajar siswa meningkat satu poin maka skor prestasi belajar akan 

meningkat sebesar 0,639 (dengan asumsi variabel kedisiplinan belajar dianggap 

konstan). 

Variabel persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru terhadap 

prestasi belajar. Berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier ganda untuk 

variabel persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru (b1) diperoleh thitung 

> ttabel yaitu 5,315 > 2,000 dan nilai signifikansi <0,05, yaitu 0,000 dengan 
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sumbangan relatif sebesar 48% dan sumbangangan efektif sebesar 29%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik persepsi 

siswa mengenai ketrampilan mengajar guru akan semakin tinggi prestasi belajar. 

Sebaliknya semakin rendah persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru 

akan semakin tinggi prestasi belajar siswa. 

Variabel kedisiplinan belajar siswa terhadap prestasi belajar. Hasil uji 

koefisien regresi dari variabel kedisiplinan belajar (b2) adalah sebesar 0,639 atau 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan variabel kedisiplinan belajar 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Berdasarkan uji t untuk kedisiplian 

belajar (b2) diperoleh thitung > ttabel , yaitu 5,601 >2.000 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 52% dan sumbangan efektif 

sebesar 31,5%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin 

baik kedisipliana belajar akan semakin tinggi prestasi belajar, demikian pula 

sebaliknya semakin rendah kedisiplinan belajar akan semakin rendah prestasi 

belajar. 

Variabel persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan kedisplinan 

siswa belajar terhadap prestasi belajar. Hasil uji hipotesis pertama berdasarkan uji 

keberartian regresi linear ganda atau uji F diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel, 

yaitu 57,515 > 3,150 dan  nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti 

persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan belajar 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan 

peningkatan kombinasi persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan 

kedisiplinan belajar akan diikuti peningkatan prestasi belajar, sebaliknya 

kecenderungan penurunan kombinasi variabel persepsi siswa mengenai 

ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan belajar akan diikuti penurunan akan 

prestasi belajar. Sedangkan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,605, 

arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi 

variabel persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan 
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belajar terhadap prestasi belajar adalah sebesar 60,5% sedangkan 39,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel persepsi siswa mengenai 

ketrampilan mengajar guru memberikan sumbangan relatif sebesar 48% dan 

sumbangan efektif 29%. Variabel kedisiplinan belajar memberikan sumbangan 

relatif sebesar 52% dan sumbangan efektif 31,5%. Dengan membandingkan nilai 

sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel kedisiplinan belajar 

memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap prestasi belajar dibandingkan 

variabel persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru. 

Dengan demikian dari kedua variabel tersebut memberikan sumbangan efektif 

sebesar 60,5%, dan bisa dikatakan berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel prestasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas VIII SMP 

MUHAMMADIYAH 9 BLORA. Sedang sisanya yang 39,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

SIMPULAN 

 Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. “Ada pengaruh persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan 

kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas 

VIII SMP MUHAMMADIYAH 9 BLORA ” dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa 

Fhitung > Ftabel, yaitu 57,515 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 

2. ”Ada pengaruh persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran ekonomi kelas VIII SMP 

MUHAMMADIYAH 9 BLORA” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 

regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 5,315 > 2,000 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan efektif sebesar 

29%. 
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3. “ Ada pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

ekonomi kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH 9 BLORA ” dapat diterima. 

Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung 

> ttabel, yaitu 5,601 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000  dengan 

sumbangan efektif sebesar 31,5%. 

4. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,605 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan 

kedisiplinan belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran ekonomi kelas VIII SMP MUHAMMADIYAH 9 BLORA adalah 

sebesar 60,5%, sedangkan 39,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti. 
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