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ABSTRAK 
 

MOTIVASI BELAJAR SISWA DITINJAU DARI PERGAULAN TEMAN 
SEBAYA DAN PERSEPSI SISWA TENTANG VARIASI MENGAJAR 

GURU PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 3 SRAGEN 
TAHUN AJARAN 2013/2014 

 
Mayasari Dewi, A210100025. Program Studi Pendidikan Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh pergaulan 
teman sebaya terhadap motivasi belajar, 2) Pengaruh persepsi siswa tentang 
variasi mengajar guru terhadap motivasi belajar, 3) Pengaruh pergaulan teman 
sebaya dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru terhadap motivasii 
belajar. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang 
kesimpulannnya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X IPS SMA N 3 Sragen tahun 
pelajaran 2013/ 2014 yang berjumlah 158 siswa dengan sampel 110 siswa yang 
diambil dengan teknik proporsional random sampling. Data yang yang diperlukan 
diperoleh melalui metode angket. 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 = 11,264 + 0,317X1 + 
0,259X2  yang artinya motivasi belajar dipengaruhi oleh pergaulan teman sebaya  
dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru. Kesimpulan yang diperoleh 
adalah: 1) Pergaulan teman sebaya berpengaruh positif terhadap motivasi belajar 
pada siswa kelas X IPS SMA N 3 Sragen tahun pelajaran 2013/ 2014. 
Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,038 > 1,982 (α=5%) dan nilai 
signifikansi < 0,05 yaitu 0,003. 2) Persepsi siswa tentang variasi mengajar guru 
berpengaruh positif terhadap motivasi belajar pada siswa kelas X IPS SMA N 3 
Sragen tahun ajaran 2013/ 2014. Berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 
2,629> 1,982 (α=5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,010. 3) Pergaulan 
teman sebaya dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru berpengaruh 
positif terhadap motivasi belajar pada siswa kelas X IPS SMA N 3 Sragen tahun 
ajaran 2013/ 2014. Berdasarkan hasil uji F diperoleh Fhitung  > Ftabel yaitu 10,834 > 
3,081 pada taraf signifikansi 5%. 4) Variabel X1 memberikan sumbangan relatif 
sebesar 55,7% dan sumbangan efektif sebesar 9,3576%, variabel X2 memberikan 
sumbangan relatif sebesar 44,3% dan sumbangan efektif sebesar 7,4424%. 5) 
Hasil perhitungan R2 diperoleh 0,168, berarti 16,8%  motivasi belajar dipengaruhi 
oleh pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru, 
sisanya sebesar 83,2% dipengaruhi variabel di luar penelitian. 

 
Kata Kunci:  Teman Sebaya, Variasi Mengajar, Motivasi Belajar. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat strategis di 

dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia, yaitu manusia yang mampu 

menghadapi perubahan dan kemajuan zaman yang selalu diikuti dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemampuan atau potensi yang 

dimiliki manusia harus senantiasa dikembangkan yaitu salah satnya melalui 

pendidikan baik jalur pendidikan formal (sekolah), pendidikan in formal 

(keluarga), maupun pendidikan non formal (masyarakat). Pembangunan dalam 

bidang pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

meningkatkan kualitas manusia. 

 Salah satu faktor yang menentukan kualitas pendidikan adalah proses 

belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar tersebut terjadi hubungan timbal 

balik antara guru dan murid. Menurut Usman (2006:04), “Proses belajar mengajar 

merupakan suatu proses yang terdiri dari serangkaian perbuatan guru dan siswa 

atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untk 

mencapai tujuan tertentu”. 

Siswa akan berhasil dalam belajar apabila dalam dirinya ada keinginan 

atau dorongan untuk belajar. Keinginan atau dorongan inilah yang sering disebut 

dengan motivasi. Menurut  Mc. Donald yang dikutip oleh Sardiman (2012:73) 

menyatakan bahwa, “ Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang 

yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan”.  

Pada kenyataannya, motivasi belajar siswa dapat dilihat dari sikap yang 

ditunjukkan oleh siswa yang masih rendah. Hal itu terbukti masih ada siswa yang 

datang ke sekolah tidak tepat waktu, malas mengerjakan tugas secara individu, 

malas mencari dan memecahkan masalah soal-soal, serta malas untuk mengulangi 

pelajaran yang telah didapat. Motivasi belajar siswa yang rendah akan 

memberikan dampak pencapaian hasil belajar tidak tercapai dengan baik.  

Teman sebaya berpengaruh pada motivasi belajar siswa. Menurut Santrock 

(2007:55), “Teman sebaya ialah anak-anak atau remaja yang memiliki usia atau 

tingkat kematangan yang kurang lebih sama yang saling berinteraksi dengan 
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kawan-kawan sebaya yang beusia sama dan memiliki peran yang unik dalam 

kebudayaan atau kebiasaannya”. 

Faktor lain yang mempengaruhi motivasi belajar siswa yaitu persepsi 

siswa tentang variasi mengajar guru. Menurut Slameto (2010:102), “Persepsi 

adalah proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak 

manusia”. Menurut Usman (2006:84) yang dimaksud dengan variasi mengajar 

guru adalah ”Suatu kegiatan guru dalam konteks proses interaksi belajar mengajar 

yang ditujukan untuk mengatasi kebosanan murid sehingga dalam situasi belajar-

mengajar murid senantiasa menunjukkan ketekunan, antusiasme serta penuh 

partisipasi”. 

Berdasarkan uraian latar permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul 

“MOTIVASI BELAJAR SISWA DITINJAU DARI PERGAULAN TEMAN 

SEBAYA DAN PERSEPSI SISWA TENTANG VARIASI MENGAJAR GURU 

PADA SISWA KELAS X SMA NEGERI 3 SRAGEN TAHUN AJARAN 2013/ 

2014”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh pergaulan 

teman sebaya terhadap motivasi belajar siswa kelas X IPS SMA N 3 Sragen tahun 

ajaran 2013/ 2014, 2) Pengaruh persepsi siswa tentang variasi mengajar guru 

terhadap motivasi belajar siswa kelas X IPS SMA N 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 

2014 sebaya terhadap motivasi belajar siswa kelas X IPS SMA N 3 Sragen tahun 

ajaran 2013/ 2014, 3) Pengaruh pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa 

tentang variasi mengajar guru terhadap sebaya terhadap motivasi belajar siswa 

kelas X IPS SMA N 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 2014. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3  Sragen pada kelas X IPS tahun 

pelajaran 2013/ 2014. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2014 

sampai bulan Mei 2014. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 158 siswa. 

Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 110 siswa. Teknik sampling yang 
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digunakan adalah proporsional random sampling cara undian, dan teknik 

pengumpulan data menggunakan angket. 

Teknik pengumpulan data berasal dari data primer yaitu angket motivasi 

belajar siswa, pergaulan teman sebaya  dan angket persepsi siswa tentang variasi 

mengajar guru, dan data sekunder yang berupa daftar nama siswa yang dijadikan 

populasi dan sampel. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

dua variabel, yaitu variabel terikat motivasi belajar (Y) dan variabel bebas yaitu 

pergaulan teman sebaya (X1) dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru 

(X2). 

Instrumen penelitian berupa item-item pertanyaan dalam bentuk angket 

yang sebelumnya sudah diuji cobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 20 

siswa kelas X IPS SMA N 3 Sragen 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). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Sebelum angket diberikan kepada sampel, angket tersebut ditry outkan/ 

diuji cobakan terlebih dahulu kepada 20 siswa di luar sampel. Item angket 

dinyatakan valid jika r xy > r tabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu 0,444. 

Angket dikatakan tidak valid jika r xy < r tabel sebesar 0,444. Dengan jumlah soal 

10 soal untuk masing-masing variabel. Dari uji validitas angket motivasi belajar 

(Y), pergaulan teman sebaya (X1) dan  persepsi siswa tentang variasi mengajar 

guru (X2) semua item soal dinyatakan valid. 

Angket dikatakan reliabel jika r hitung > r tabel dan nilai r positif. Hasil uji 

reliabilitas angket motivasi belajar (Y), pergaulan teman sebaya (X1) dan  persepsi 



5 
 

 
 

siswa tentang variasi mengajar guru (X2) memperoleh koefisien reliabilitas (r11) 

masing-masing sebesar 0,784; 0,813; dan 0,781. nilai (r11) dari masing-masing 

variabel lebih besar dari rtabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 0,444 

sehingga seluruh angket dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai 

instrumen penelitian. 

DESKRIPSI DATA PENELITIAN 

       Data motivasi belajar diperoleh dengan angket. Dari hasil analisis output 

SPSS For Windows 17.0  diperoleh: Mean sebesar 27,67 dengan standar error 

of mean  sebesar 0,371, Median sebesar 28, Modus sebesar 27, Skor maksimal 

diperoleh angka 36, skor minimal diperoleh angka 19, Standar deviasi sebesar 

3,893 yang merupakan akar dari variance yaitu 15,158. Skewness sebesar -

0,039 yang diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan Std.Error 

Skewness sebesar 0,23 dan diperoleh hasil -0,170. Kurtosis sebesar -0,599 dan 

diubah ke nilai rasio dengan cara memebagi dengan Std.Error Kurtosis sebesar 

0,457 dan diperoleh hasil -1,311. 

       Data pergaulan teman sebaya diperoleh melalui angket. Dari hasil analisis 

output SPSS For Windows 17.0 diperoleh: Mean sebesar 28,12 dengan standar 

error of mean sebesar 0,325, Median sebesar 28, Modus sebesar 28, Skor 

maksimal diperoleh angka 36, Skor minimal diperoleh angka 20, Standar 

deviasi sebesar 3,405 yang merupakan akar dari variance yaitu 11,591. 

Skewness sebesar -1,104 dan diubah ke angka rasio dengan cara membagi 

dengan Std.Error Skewness sebesar 0,23 dan diperoleh hasil -0,452. Kurtosis 

diperoleh sebesar --0,161 dan diubah ke angka rasio dengan cara membagi 

dengan Std.Error Kurtosis sebesar 0,457 dan memperoleh angka -0,352. 

       Data persepsi siswa tentang variasi mengajar guru diperoleh melalui 

angket. Dari hasil analisis output SPSS For Windows 17.0 diperoleh : Mean 

sebesar 28,97 dengan standar error of mean  sebesar 0,344, Median sebesar 

29, Modus sebesar 29, Skor maksimal diperoleh angka 38, Skor minimal 

diperoleh angka 21, standar deviasi 3,608 yang merupakan akar dari variance 

13,018. Skewness sebesar -0,034 dan diubah ke angka rasio dengan cara 

membagi dengan Std.Error Skewness sebesar 0,23 dan diperoleh angka 
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sebesar -148. Kurtosis sebesar -0,409 dan diubah ke angka rasio dengan 

membagi dengan Std.Error Kurtosis sebesar 0,457 dan diperoleh hasil -0,895. 

Uji normalitas menggunakan uji liliefors melalui uji Kolmogorov-Smirnov 

dalam program SPSS For Windows versi 17.0. Jika L0 hitung < Ltabel, maka data 

berdistribusi normal. Jika L0 hitung > Ltabel maka data berdistribusi tidak normal. 

Ltabel dengan = 0,05 dan n= 110 diperoleh 0,085. Motivasi belajar (Y) diperoleh 

L0 hitung 0,059 < Ltabel 0,085 = data berdistribusi normal. Pergaulan teman sebaya 

(X1) diperoleh L0 hitung 0,077 < Ltabel 0,085 = data berdistribusi normal. Persepsi 

siswa tentang variasi mengajar guru (X2) diperoleh L0 hitung 0,076 < Ltabel 0,085 = 

data berdistribusi normal. Dari hasil uji normalitas dapat disimpulkan bahwa data 

sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

Uji linieritas 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 17.0, untuk X1 terhadap Y 

diperoleh Fhitung sebesar 0,842, nilai ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf 

signifikansi () = 5% dan derajat bebas (15;93) sebesar 1,775, maka dapat 

diketahui hasilnya adalah 0,842 < 1,775 dan jika dibandingkan dengan taraf 

signifikansi () = 5% maka 0,629 > 0,05, maka dapat disimpulkan antara X1 dan 

Y mempunyai hubungan yang linier. Sedangkan X2 terhadap Y diperoleh Fhitung 

sebesar 1,254, harga ini dikonsultasikan dengan Ftabel pada taraf signifikansi () = 

5% dan derajat bebas (15;93) sebesar 1,775; maka dapat diketahui hasilnya adalah 

1,254 < 1,775 dan jika dibandingkan dengan taraf signifikansi () = 5% maka 

0,247 > 0,05, maka dapat disimpulkan antara X2 dan Y mempunyai hubungan 

yang linier. 

Analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh pergaulan teman 

sebaya dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru terhadap motivasi belajar 

dengan SPSS For Windows versi 17.0 diperoleh persamaan  

Y = 11,264 + 0,317X1 + 0,259X2. 

11,264 menyatakan bahwa jika ada pergaulan teman sebaya (X1) dan 

persepsi siswa tentang variasi mengajar guru (X2) dianggap konstan, maka 
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motivasi akan sama dengan 11,264. Dan 0,317 menyatakan bahwa setiap 

penambahan satu poin pergaulan teman sebaya (X1) maka akan menambah 

motivasi belajar (Y) sebesar 0,317 (dengan asumsi variabel teman sebaya 

dianggap konstan). Sedangkan 0,259 menyatakan bahwa setiap penambahan satu 

poin persepsi siswa tentang variasi mengajar guru (X2) maka motivasi belajar (Y) 

akan meningkat sebesar 0,259. (dengan asumsi variabel persepsi siswa tentang 

variasi mengajar guru dianggap konstan). 

Uji t untuk mengetahui pengaruh pergaulan teman sebaya dan persepsi 

siswa tentang variasi mengajar guru terhadap motivasi belajar. Perhitungan 

menggunakan program SPSS For Windows versi 17.0. Kriteria pengujiannya 

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

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

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

t(0,025;107) = 1,982. Diperoleh nilai thitung sebesar 3,038. Keputusan pengujian H0 

ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 3,038 > 1,982 dan nilai probablitas signifikansi < 

0,05 yaitu 0,003. Kesimpulannya ada pengaruh yang signifikan antara pergaulan 

teman sebaya terhadap motivasi belajar. Berdasarkan pengujian hipotesis yang 

kedua  diketahui ttabel = t(/2;n-k-1) = t(0,025;107) = 1,982. Diproleh nilai thitung sebesar 

2,629. Keputusan pengujian H0 ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 2,629 > 1,982 

dan nilai probablitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,010. Kesimpulannya ada pengaruh 

yang signifikan antara persepsi siswa tentang keterampilan variasi guru terhadap 

motivasi belajar. 

Uji F untuk mengetahui pengaruh pergaulan teman sebaya dan persepsi 

siswa tentang variasi mengajar guru secara bersama-sama terhadap motivasi 

belajar. Perhitungan menggunakan program SPSS For Windows versi 17.0. 

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, 107) = 3,081. Berdasarkan analisis data diperoleh data Fhitung sebesar 

10,834. Keputusan pengujian H0 ditolak karena Fhitung > Ftabel yaitu 10,834> 3,081 

dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Kesimpulan bahwa pergaulan teman 
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sebaya dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru secara bersama-sama 

terhadap motivasi belajar.  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan 

variabel pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru 

terhadap motivasi belajar. Hasil dari perhitungan dengan dibantu program SPSS 

For Windows versi 17.0 diperoleh hasil korelasi parsial (r) sebesar 0,168, 

selanjutnya dikalikan 100% maka diperoleh hasil 16,8%, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa motivasi belajar pada siswa kelas X IPS SMA N 3 Sragen 

dipengaruhi variabel pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa tentang variasi 

mengajar guru sebesar 16,8%, selanjutnya 83,2% dipengaruhi variabel di luar 

penelitian. 

Perhitungan sumbangan relatif dan efektif digunakan untuk melihat 

besarnya pengaruh atau sumbangan yang diberikan oleh masing-masing variabel 

yaitu variabel pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa tentang variasi 

mengajar guru terhadap motivasi belajar. Berdasarkan perhitungan sumbangan 

efektif dan sumbangan relatif variabel pergaulan teman sebaya memberikan 

sumbangan relatif 55,7% dan sumbangan efektif 9,3576%, sedangkan variabel 

persepsi siswa tentang variasi mengajar guru memberikan sumbangan relatif 

44,3% dan sumbangan efektif 7,4424%. Total sumbangan efektif yang diberikan 

dari masing-masing variabel pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa tentang 

variasi mengajar guru adalah sebesar 16,8%.  

PEMBAHASAN 

Uji prasyarat analisis telah terpenuhi, kemudian dilakukan analisis regresi 

linier ganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows 17.0.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa 

tentang variasi mengajar guru pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Hal ini 

dapat dilihat dari persamaan hasil regresi linier berganda sebagai berikut : 

Y = 11,264 + 0,317X1 + 0,259X2 

Hasil persamaan tersebut menunjukkan bahwa motivasi belajar ditentukan 

oleh pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru. 

Persamaan tersebut menunjukkan angka 0,317 atau positif untuk variabel 
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pergaulan teman sebaya (X1). Sehingga dapat disimpulkan bahwa teman sebaya 

berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. Sedangkan untuk variabel persepsi 

siswa tentang variasi mengajar guru (X2) diperoleh angka persamaan 0,259 atau 

positif sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa tentang variasi mengajar 

guru berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. Dalam persamaan, motivasi 

belajar sebesar 11,264 apabila tidak ada variabel yang mempengaruhi atau bisa 

dikatakan apabila variabel pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa tentang 

variasi mengajar guru tidak ada. Selanjutnya motivasi belajar  akan meningkat 

0,317 apabila variabel pergaulan teman sebaya meningkat satu poin. Motivasi 

belajar juga akan meningkat 0,259 jika variabel persepsi siswa tentang variasi 

mengajar guru meningkat satu poin. Hasil persamaan tersebut menunjukkan 

bahwa tinggi rendahnya motivasi  belajar  siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 

Sragen tahun ajaran 2013/ 2014 ditentukan oleh pergaulan teman sebaya dan 

persepsi siswa tentang variasi  mengajar guru. 
Pengaruh pergaulan teman sebaya (X1) terhadap motivasi belajar (Y) 

Selain dari persamaan hasil regresi tersebut, dapat juga dilihat dari 

hipotesis pertama yaitu “Ada pengaruh pergaulan teman sebaya terhadap 

motivasi belajar  siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 

2014”. Kemudian berdasarkan perhitungan hasil uji t regresi dengan bantuan 

SPSS For Windows versi 17.0 memperoleh thitung variabel pergaulan teman 

sebaya (X1) sebesar 3,038 > 1,982 pada taraf signifikan 5%. Yaitu 0,003 

menunjukkan adanya pengaruh. Arah pengaruh ditunjukkan oleh nilai 

persamaan regresi b1X1 yaitu +0,317 yang berarti teman sebaya berpengaruh 

positif terhadap motivasi belajar. Dengan hasil perhitungan sumbangan relatif 

dan sumbangan efektif, variabel teman sebaya memberikan sumbangan relatif 

55,7% sebesar dan sumbangan efektif sebesar 9,3576%. Hal ini menunjukkan 

bahwa pergaulan teman sebaya berpengaruh positif terhadap motivasi belajar  

siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 2014. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik pengaruh temn sebaya, maka 

semakin tinggi motivasi belajar siswa. Sebaliknya, semakin tidak baik 
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pengaruh pergaulan teman sebaya maka semakin rendah pula motivasi 

belajar. 

Pengaruh persepsi siswa tentang variasi mengajar guru (X2) terhadap 

motivasi belajar (Y) 

Dilihat dari hipotesis kedua yaitu “Ada pengaruh persepsi siswa 

tentang variasi mengajar guru terhadap motivasi belajar  siswa kelas X IPS 

SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 2014”. Kemudian berdasarkan hasil 

perhitungan uji t regresi dengan bantuan SPSS For Windows versi 17.0  

memperoleh thitung variable persepsi siswa tentang keterampilan mengajar 

guru (X2) sebesar 2,629 > ttabel 1,982 pada taraf signifikan 5% yaitu 0,010 

menunjukkan adanya pengaruh. Arah pengaruh ditunjukkan oleh nilai 

persamaan regresi b2X2 yaitu + 0,259 yang berarti persepsi siswa tentang 

variasi mengajar guru berpengaruh positif terhadap motivasi belajar. 

Kemudian hasil perhitungan dari sumbangan relatif dan sumbangan efektif, 

persepsi siswa tentang variasi mengajar guru memberikan sumbangan relatif 

sebesar 44,3% dan sumbangan efektif 7,4424%. Hal ini menunjukkan bahwa 

persepsi siswa tentang variasi mengajar guru berpengaruh positif terhadap 

motivasi belajar  siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 

2014. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik persepsi siswa 

tentang variasi mengajar guru maka semakin tinggi motivasi belajar siswa. 

Sebaliknya, semakin tidak baik persepsi siswa tentang variasi mengajar guru 

maka semakin rendah pula motivasi belajar siswa.       

Pengaruh pergaulan teman sebaya (X1) dan persepsi siswa tentang variasi 

mengajar guru (X2) terhadap motivasi belajar (Y) 

 Dilihat dari pengujian hipotesis ketiga yaitu “Ada pengaruh pergaulan 

teman sebaya dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru terhadap 

motivasi belajar  siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 

2014”. Berdasarkan hasil perhitungan uji F dengan menggunakan bantuan 

SPSS For Windows versi 17.0 diketahui nilai Fhitung 10,834 > Ftabel  3,081  

dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Berdasarkan 

perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pergaulan teman sebaya 
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dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap motivasi belajar  siswa kelas X IPS SMA Negeri 

3 Sragen tahun ajaran 2013/ 2014. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa semakin baik prngaruh pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa 

tentang varias mengajar guru, maka semakin baik pula motivasi belajar. 

Sebaliknya semakin tidak baik pengaruh pergaulan teman sebaya dan persepsi 

siswa tentang variasi mengajar guru, maka semakin rendah pula motivasi 

belajar. 

Dengan total koefisien determinasi (R2) sumbangan efektif variabel 

pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru 

sebesar 16,8%. Sedangkan sisanya 83,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti, misalnya kemampuan siswa, minat belajar siswa, lingkungan 

belajar, vasilitas belajar dan variabel lainnya yang dapat mempengaruhi 

motivasi belajar. 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh dari persamaan Y = 11,264 + 

0,317X1 + 0,259X2 persamaan tersebut menunjukkan bahwa motivasi belajar 

dipengaruhi oleh pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa tentang variasi 

mengajar guru. Nilai koefisien pergaulan teman sebaya merupakan variabel yang 

memberikan pengaruh lebih tinggi terhadap motivasi belajar dibandingkan 

variabel persepsi siswa tentang variasi mengajar guru. 
Pergaulan teman sebaya berpengaruh  terhadap motivasi belajar siswa kelas X 

IPS SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 2014, dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 

yaitu 3,038 > 1,982 pada taraf signifikansi 5%, dengan sumbangan efektif sebesar 

9,3576%. 

Persepsi siswa tentang variasi mengajar guru berpengaruh terhadap motivasi 

belajar siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sragen tahun ajaran 2013/ 2014, dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui 
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bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,629> 1,982 pada taraf signifikansi 5%, dengan 

sumbangan efektif sebesar 7,4424%. 

Pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa tentang variasi mengajar guru 

berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa kelas X IPS SMA Negeri 3 Sragen 

tahun ajaran 2013/ 2014, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi 

regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 10,834 > 3,081 

pada taraf signifikansi 5%. 

Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,168 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh pergaulan teman sebaya dan persepsi siswa tentang variasi 

mengajar guru terhadap motivasi belajar adalah sebesar 16,8%, dimana sisanya 

yaitu 83,2% dipengaruhi variabel di luar penelitian. 
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