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ABSTRAK 

PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG PENGGUNAAN METODE 

PEMBELAJARAN GURU DAN FASILITAS BELAJAR TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN  

EKONOMI KELAS XI IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS  

NEGERI 1 KARTASURA TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Sri Hartanti, A 210100152, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.  

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui pengaruh persepsi 

siswa tentang penggunaan metode pembelajaran  guru terhadap prestasi belajar 

siswa; 2) Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 

siswa; 3) Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang penggunaan metode 

pembelajaran guru dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar.  

       Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 

2013/2014 yang berjumlah 160 siswa dengan sampel 110 siswa yang diambil 

dengan teknik proporsional random sampling. Data diperoleh dengan 

menggunakan metode angket dan metode dokumentasi. Sebelumnya angket telah 

diujicobakan dan diuji validitas dan realibilitasnya. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi ganda, uji t, uji F, sumbangan relatif dan 

sumbangan efektif.  

       Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis regresi linier Y=15,352+ 

0,430 X1 + 0,391 X2. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1) ada pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang penggunaan 

metode pembelajaran guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura Tahun 2013/2014. Berdasarkan 

uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,921 > 1,982 (α = 5%) dan nilai signifikansi < 

0,05 yaitu 0,000; 2) ada pengaruh yang signifikan antara fasilitas belajar 

terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA 

Negeri 1 Kartasura Tahun 2013/2014. Berdasarkan uji t diperoleh  thitung > ttabel 

yaitu 5,006 > 1,982 (α = 5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000; 3) ada 

pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang penggunaan metode 

pembelajaran guru dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura Tahun 2013/2014. 

Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 45,480 > 3,081 pada taraf 

signifikansi 5%; 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 35,02% 

dan sumbangan efektif 16,07%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif 

sebesar 64,97% dan sumbangan efektif 29,82%. Total sumbangan efektif 

keduanya sebesar 45,89% sedangkan 54,11% lainnya dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 

 

Kata Kunci: Persepsi Siswa tentang Penggunaan Metode Pembelajaran Guru, 

Fasilitas Belajar, Prestasi Belajar 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN  

Pendidikan merupakan hak bagi setiap orang tanpa terkecuali. 

Pendidikan bisa diperoleh melalui jalur pendidikan formal, informal maupun 

non formal. Tanpa pendidikan, ilmu pengetahuan tidak akan  diperoleh. 

Berhasil tidaknya pendidikan dapat dilihat dari prestasinya. Masyarakat 

sebagai pengguna pendidikan akan menilai, apakah suatu sekolah itu berhasil 

mendidik siswanya dengan baik atau tidak melalui banyaknya prestasi belajar 

yang diperoleh oleh siswa-siswanya. 

Prestasi belajar merupakan indikasi dari keberhasilan belajar yang  

dilakukan oleh siswa dalam  proses belajarnya. Menurut Sukmadinata 

(2003:102), “Prestasi belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang“. 

Dalam mencapai prestasi belajar yang tinggi, tentunya tidak mudah karena 

belajar merupakan proses yang dilakukan secara terus menerus. 

Menurut Slameto (2010:28) : 

Syarat keberhasilan belajar ada dua yaitu : 1) belajar memerlukan 

sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar dengan tenang; 2) 

repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa.  

Semua orang tua pasti mengiginkan prestasi belajar anaknya baik. 

Namun kenyataannya berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutrisno 

selaku guru mata pelajaran ekonomi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 

1 Kartasura pada hari Kamis, 13 Desember 2013, prestasi belajar siswa di 

SMA Negeri 1 Kartasura yang diambil dari nilai Ujian Tengah Semester (UTS) 



semester gasal sebanyak 30% dari 160 siswa masih belum memenuhi Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) untuk mata pelajaran ekonomi yaitu 72.  

Prestasi belajar yang berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang 

lain itu tidak dipengaruhi oleh satu faktor, tetapi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik faktor yang ada dalam diri siswa (faktor internal) maupun faktor 

yang ada diluar siswa (faktor eksternal). Faktor internal misalnya motivasi, 

bakat, kesehatan, intelegensi, dll. Sedangkan faktor ekstern misalnya bisa dari 

faktor sekolah, lingkungan siswa. 

Dari faktor-faktor prestasi belajar di atas, persepsi siswa tentang metode 

pembelajaran yang digunakan dan fasilitas belajar termasuk dalam faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar. Dalam proses pembelajaran perlu adanya 

interaksi antara guru dengan  siswa, sehingga tidak adanya dominasi dari dalam 

proses pembelajaran di kelas. Ada atau tidaknya timbal balik atau reaksi  

tersebut berawal dari proses pengamatan indera tentang apa yang dilihat oleh 

siswa terhadap gurunya. Proses inderawi tersebut disebut dengan persepsi. 

Menurut Walgito (2009:87), “Persepsi merupakan suatu proses yang didahului 

oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh 

individu melalui alat indera atau juga yang disebut proses sensoris”. Persepsi 

antara siswa satu dengan yang lain tentu berbeda. Apabila dari awal guru 

masuk kelas dan siswa sudah berpersepsi bahwa guru tersebut hanya 

menggunakan metode ceramah atau guru tersebut dalam menyampaikan materi 

kurang menarik, kurang bisa mengambil perhatian, maka siswa akan kurang 

tertarik untuk mengikuti pelajaran dan hal ini akan mempengaruhi prestasi 



belajarnya. Apabila persepsi siswa tentang penggunaan metode pembelajaran 

guru bersifat negatif maka minat untuk mengikuti pelajaran dari awal pelajaran 

sampai akhir pun akan kurang, sehingga akan mempengaruhi prestasi 

belajarnya, begitu pula sebaliknya.  

Selain itu, agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik 

maka perlu adanya fasilitas belajar agar dapat membantu dan mendorong 

prestasi belajar siswa. Menurut Widoyoko (2010:208), “Fasilitas belajar 

merupakan segala sesuatu yang memudahkan proses pembelajaran yang 

meliputi : ruang belajar beserta perabotnya (meja dan kursi), media 

pembelajaran dan sumber belajar”. Tersedianya fasilitas belajar yang baik 

dalam kelas akan mendorong siswa untuk semangat dalam mengikuti pelajaran.  

Adapun tujuan nyata yang hendak dicapai oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang 

penggunaan metode pembelajaran  guru terhadap prestasi belajar siswa, untuk 

mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa, serta 

untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang penggunaan metode 

pembelajaran guru dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa.  

B. METODE PENELITIAN  

Menurut Sugiyono (2009:1), “Metode penelitian diartikan sebagai 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 

jenis penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif dengan pendekatan 

kuantitatif karena penelitian ini ingin  mencari pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat dan data penelitian yang diperoleh berbentuk angka-



angka yang kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik. 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 Kartasura pada siswa kelas 

XI IPS tahun ajaran 2013/2014. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 160 

siswa. Menurut Sugiyono (2010:99) berdasarkan tabel jumlah sampel 

dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 5% jika populasi berjumlah 

160 dapat diambil 110 sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah 

proporsional random sampling dengan cara undian, teknik pengumpulan 

data menggunakan angket dan dokumentasi. Variabel yang digunakan 

dalam penelitianini adalah prestasi belajar (Y), persepsi siswa tentang 

penggunaan metode pembelajaran guru (X1), dan fasilitas belajar (X2). 

Instrumen penelitian yang berupa item pernyataan terdiri dari 36 item, 

yaitu 18 item pernyataan dari variabel persepsi siswa tentang 

penggunaan metode pembelajaran guru (X1) dan 18 item dari variabel 

fasilitas belajar (X2). Sebelum digunakan angket yang terdiri dari 30 

pernyataan diujikan kepada 20 responden diluar sampel penelitian. 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 linear ganda 



yang kemudian dilakukan pengujian hipotesis dari hipotesis yang telah 

diajukan sebelumnya.  

C. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

1. ANALISIS DATA  

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan menggunakan SPSS 

For Windows Versi 15.0, prestasi belajar diperoleh nilai tertinggi 100, 

nilai terendah 50, rata-rata (mean) sebesar 78, modus sebesar 88, standar 

deviasi 11,434 dan varian sebesar 130,739. Data persepsi siswa tentang 

penggunaan metode pembelajaran guru dari hasil analisis dan perhitungan 

menggunakan SPSS For Windows Versi 15.0,diperoleh nilai tertinggi 

sebesar 84, nilai terendah 53, rata-rata (mean) sebesar 65,59, median 

sebesar 66, modus sebesar 64, standar deviasi sebesar 6,011 dan varian 

sebesar 36,134. Data fasilitas belajar dari hasil analisis dan perhitungan 

menggunakan SPSS For Windows Versi 15.0,diperoleh nilai tertinggi 

sebesar 86, nilai terendah 51, rata-rata (mean) sebesar 69,49, median 

sebesar 69,5 modus sebesar 69, standar deviasi sebesar 7,313 dan varian 

sebesar 53,482. 

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan metode liliefors 

dengan bantuan SPSS For Windows Versi 15.0 melalui Kolmogorov-

Smirnov. Untuk mengambil kesimpulan apakah data berdistribusi normal 

atau tidak dengan membandingkan nilai Lhitung dan Ltabel yang diambil dari 

daftar uji Liliefors pada taraf signifikan 5% (0,05). Jika Lhitung < Ltabel, 

maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Jika Lhitung > Ltabel, 



maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi tidak normal. Berdasarkan 

hasil uji normalitas diketahui harga Lhitung  masing-masing variabel lebih 

kecil dari Ltabel dan nilai signifikansi > 0,05, pada variabel prestasi belajar 

0,067 < 0,084 dengan nilai sig 0,200 > 0,05. Pada varibel persepsi siswa 

tentang penggunaan metode pembelajaran guru 0,061 < 0,084 dengan 

nilai sig 0,200 > 0,05, dan pada variabel fasilitas belajar diperoleh hasil 

0,059 < 0,084 dengan nilai sig 0,200 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

Pengujian prasyarat analisis berikutnya adalah uji linearitas yang 

diperoleh harga Fhitung masing-masing variabel yang diukur lebih kecil 

dari Ftabel yaitu untuk X1 terhadap Y bernilai 0,686 < 1,648, untuk X2 

terhadap Y bernilai 0,807 < 1,605 dan nilai signifikansi masing-masing 

variabel > 0,05, yaitu untuk X1 terhadap Y bernilai 0,852, untuk X2 

terhadap Y bernilai 0,740 sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dalam 

bentuk linear. 

Menurut Sutrisno Hadi (1994:2), alasan-alasan menggunakan 

analisis regresi antara lain mencari korelasi antara kriterium dengan 

prediktor, menguji apakah korelasi itu signifikan ataukah tidak, mencari 

persamaan garis regresinya dan menemukan sumbangan relatif antara 

sesama prediktor, jika prediktornya lebih dari satu. Persamaan regresi 

dalam penelitian ini adalah Y = 15,352 + 0,430X1 + 0,391X2.   



. Berdasarkan persamaan tersebut koefisien regresi dari masing-

masing variabel independen bernilai positif, artinya persepsi siswa 

tentang penggunaan metode pembelajaran guru dan fasilitas belajar secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Nilai 15,352 

yang berarti jika persepsi siswa tentang penggunaan metode pembelajaran 

guru dan fasilitas belajar dianggap konstan, maka prestasi belajar akan 

sama dengan 45,480. Nilai 0,430 yang berarti jika persepsi siswa tentang 

penggunaan metode pembelajaran guru meningkat satu point, maka 

prestasi belajar akan meningkat sebesar 0,430. Nilai 0,391 yang berarti 

jika fasilitas belajar meningkat satu point, maka skor prestasi belajar akan 

meningkat sebesar 0,391. 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh persepsi 

siswa tentang penggunaan metode pembelajaran guru dan fasilitas belajar 

terhadap prestasi belajar secara individual. Dengan menggunakan SPSS 

for windows versi 15.0, keputusan uji untuk hipotesis pertama antara 

persepsi siswa tentang penggunaan metode pembelajaran guru terhadap 

prestasi belajar yaitu H0 ditolak, karena thitung > ttabel, yaitu 3,921 > 1,982 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Jadi, ada pengaruh yang 

signifikan antara persepsi siswa tentang penggunaan metode pembelajaran 

guru terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 

XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Ajaran 2013/2014.  Keputusan uji 

untuk hipotesis kedua antara fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 

siswa yaitu H0 ditolak, karena thitung > ttabel, yaitu 5,006 > 1,982 dan nilai 



signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Jadi, ada pengaruh yang signifikan antara 

fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura Tahun Ajaran 2013/2014.  

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa 

tentang penggunaan metode pembelajaran guru dan fasilitas belajar secara 

bersama-sama. Keputusan uji hipotesis ketiga antara pengaruh persepsi 

siswa tentang penggunaan metode pembelajaran guru dan fasilitas belajar 

terhadap prestasi belajar adalah H0 ditolak, karena Fhitung > Ftabel, yaitu 

45,480 > 3,081 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Jadi, ada 

pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang penggunaan 

metode pembelajaran guru dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri 1 

Kartasura Tahun Ajaran 2013/2014. 

Sumbangan relatif maupun efektif digunakan untuk mengetahui 

konstribusi masing-masing variabel bebas (X) terhadap perubahan 

variabel terikat (Y). Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel 

persepsi siswa tentang penggunaan metode pembelajaran guru 

memberikan sumbangan relatif sebesar 35,02% dan sumbangan efektif 

sebesar 16,07%. Sedangkan variabel fasilitas belajar memberikan 

sumbangan relatif sebesar 64,97% dan sumbangan efektif sebesar 

29,82%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif 

dapat disimpulkan bahwa variabel fasilitas belajar memiliki pengaruh 



yang lebih besar terhadap prestasi belajar ekonomi siswa dibandingkan 

variabel persepsi siswa tentang penggunaan metode pembelajaran guru. 

2. PEMBAHASAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang 

penggunaan metode pembelajaran guru dan fasilitas belajar berpengaruh 

terhadap prestasi belajar ekonomi siswa. Hal ini dapat dilihat dari 

persamaan hasil regresi sebagai berikut :  

           Y = 15,352 + 0,430X1 + 0,391X2.  

Berdasarkan persamaan di atas, terlihat bahwa koefisien regresi dari 

masing-masing variabel independen bernilai positif, yang berarti variabel 

persepsi siswa tentang penggunaan metode pembelajaran guru dan fasilitas 

belajar  secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

siswa. 

Hasil dari uji hipotesis pertama, diketahui bahwa koefisien arah 

regresi dari variabel persepsi siswa tentang penggunaan metode 

pembelajaran guru (b1) sebesar 0,430 atau positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel persepsi siswa tentang penggunaan metode 

pembelajaran guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. 

Berdasarkan uji t untuk variabel persepsi siswa tentang penggunaan 

metode pembelajaran guru memperoleh thitung variabel persepsi siswa 

tentang penggunaan metode pembelajaran guru (b1) sebesar 3,921 lebih 

besar dari ttabel yaitu sebesar 1,982 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 

yaitu 0,000 dengan hasil perhitungan sumbangan relatif sebesar 35,02% 



dan sumbangan efektif sebesar 16,07%. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dikatakan bahwa semakin baik persepsi siswa tentang penggunaan 

metode pembelajaran guru, maka akan semakin baik prestasi belajar siswa. 

Sebaliknya, semakin buruk persepsi siswa tentang penggunaan metode 

pembelajaran guru, maka akan semakin buruk pula prestasi belajar siswa.  

Hasil dari uji hipotesis kedua, diketahui bahwa koefisien arah 

regresi dari variabel fasilitas belajar (b2) sebesar 0,391 atau positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel fasilitas belajar berpengaruh 

positif terhadap prestasi belajar siswa. Berdasarkan uji t untuk variabel 

fasilitas belajar memperoleh thitung 5,006 lebih besar dari ttabel yaitu sebesar 

1,982 dan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yaitu 0,000 dengan hasil 

perhitungan sumbangan relatif sebesar 64,97% dan sumbangan efektif 

sebesar 29,82%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin lengkap fasilitas belajar, maka akan semakin maksimal prestasi 

belajar siswa. Sebaliknya, apabila fasilitas belajar kurang lengkap, maka 

akan kurang maksimal pula prestasi belajar siswa. 

Hasil dari uji hipotesis ketiga, yaitu uji F diketahui bahwa nilai 

Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu 45,480 > 3,081 dan nilai signifikansi 

kurang dari 0,05 yaitu 0,000. Hal ini berarti persepsi siswa tentang 

penggunaan metode pembelajaran guru dan fasilitas belajar secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar 

siswa. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

kecenderungan peningkatan kombinasi persepsi siswa tentang penggunaan 



metode pembelajaran guru dan fasilitas belajar akan diikuti peningkatan 

prestasi belajar siswa, sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi 

persepsi siswa tentang penggunaan metode pembelajaran guru dan fasilitas 

belajar akan diikuti penurunan prestasi belajar siswa. Sedangkan, nilai 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,459. Arti dari koefisien ini adalah 

bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel persepsi siswa 

tentang penggunaan metode pembelajaran guru dan fasilitas belajar 

terhadap prestasi belajar siswa sebesar 45,9% sedangkan 54,1% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel persepsi siswa 

tentang penggunaan metode pembelajaran guru memberikan sumbangan 

relatif sebesar 35,02% dan sumbangan efektif sebesar 16,07%. Sedangkan 

variabel fasilitas belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 64,97% 

dan sumbangan efektif sebesar 29,82%. Dengan membandingkan nilai 

sumbangan relatif dan efektif dapat disimpulkan bahwa variabel fasilitas 

belajar memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa dibandingkan variabel persepsi siswa tentang penggunaan 

metode pembelajaran guru.  

D. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :  

1. Persepsi siswa tentang penggunaan metode pembelajaran guru berpengaruh 

positif terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 



XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2013/2014. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil uji t denagn diperoleh thitung (3,921) > ttabel (1,982) dan 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000.  

2. Fasilitas belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 

2013/2014. Hasil ini dapat dilihat dari hasil uji t dengan diperoleh thitung 

(5,006) > ttabel (1,982) dan signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000.  

3. Persepsi siswa tentang penggunaan metode pembelajaran guru dan fasilitas 

belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 

2013/2014. Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa Fhitung (45,480) > Ftabel 

(3,081) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000.  

4. Berdasarkan analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan :  

Y = 15,352 + 0,430X1 + 0,391X2.  

5. Variabel persepsi siswa tentang penggunaan metode pembelajaran guru 

memberikan sumbangan efektif sebesar 16,07% dan fasilitas belajar 

memberikan sumbangan efektif sebesar 29,82%, sehingga total sumbangan 

efektif kedua variabel sebesar 45,89%, sedangkan sisanya yaitu  54,11% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 
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