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ABSTRAK 

 

PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG KETERAMPILAN 

MENGAJAR GURU DAN MINAT  BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL 

BELAJAR EKONOMI KELAS XI IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS 

NEGERI 3 SUKOHARJOTAHUN AJARAN 2014/2015 

 

Ratih Wulan Hasti, A 210 10 0029, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. 

 

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

tentang keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo; 2) Untuk 

mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran Ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo; 3) Untuk 

mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan 

minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi 

pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian ini 

mengambil lokasi penelitian di SMA Negeri 3 Sukoharjo. Populasi dalam 

penelitian ini adalah 182 siswa, secara nyata dapat diidentifikasi dengan jelas, 

karena sifat dan identitas responden terdeteksi oleh manajemen sekolah. Sampel 

diambil sebanyak 119 siswa, dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

teknik dokumentasi dan angket. Teknik analisis data yang digunakan untuk 

menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. 

Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Ada pengaruh persepsi siswa tentang 

keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 3 Sukoharjo. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis uji t yang 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,363 > 1,981 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,020, dengan sumbangan efektif sebesar 7,8%; 2) Ada pengaruh minat 

belajar siswa terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Sukoharjo. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis uji t yang menunjukkan bahwa 

thitung > ttabel, yaitu 2,093 > 1,981 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,039, dengan 

sumbangan efektif yang diberikan sebesar 6,6%; 3) Ada pengaruh persepsi siswa 

tentang keterampilan mengajar guru dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar 

Ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil analisis uji F yang memperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 9,758 > 3,074 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai 

sebesar 0,144, sedangkan untuk jumlah prosentase pengaruh yang diberikan dari 

penelitian ini adalah sebesar 14,4% sedangkan 85,6% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci: Persepsi Siswa tentang Keterampilan Mengajar Guru, Minat Belajar 

Siswa dan Hasil Belajar Ekonomi. 
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PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG KETERAMPILAN MENGAJAR GURU 

DAN MINAT  BELAJAR SISWA TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI 

KELAS XI IPS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 3 SUKOHARJO  

TAHUN AJARAN 2014/2015 

 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, masyarakat dan 

bangsa. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional telah dirumuskan dalam 

Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional yang berbunyi: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Melihat fakta yang ada di lapangan, banyak guru mangalami 

persoalan di dalam proses pembelajaran baik yang berhubungan dengan 

materi pelajaran, penggunaan model, metode, strategi, media maupun alat 

evaluasi yang mendukung berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Untuk itu, 

dibutuhkan figur seorang guru yang kreatif, inovatif, memiliki motivasi, 

mempunyai semangat tinggi, serta keinginan yang tidak pernah putus untuk 

selalu memperbaiki dan meningkatkan mutu proses pembelajaran di kelas. 

Guru harus lebih variatif dalam menggunakan strategi pembelajaran yang 

dapat mendukung keaktifan dan keefektifan belajar siswanya, sehingga dapat 

tercipta suasana pembelajaran yang kondusif. 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utamanya mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah.  

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”. 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh setelah seseorang melalui 

proses belajar, sehingga hasil belajar harus menunjukkan perubahan baik 

perubahan pengetahuan dan tingkah laku yang bersifat menetap. Hasil belajar 
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merupakan puncak dari proses belajar, hasil belajar tersebut dapat diketahui 

karena adanya evaluasi yang dilakukan guru.  

Keterampilan mengajar harus dimiliki seorang guru agar dalam proses 

pembelajaran diharapkan dapat menarik perhatian siswa. Kemampuan guru 

dalam menguasai bahan pelajaran, menguasai kelas, menggunakan berbagai 

alat dan sumber belajar, memiliki keterampilan mengajukan pertanyaan, 

maka akan tercipta keharmonisan dalam proses belajar mengajar. Komunikasi 

yang baik antara guru dan siswa akan menumbuhkan persepsi siswa terhadap 

guru yang disebabkan oleh perhatian guru dalam mengajar. 

Menurut Sa’ud (2011:56-74) mengungkapan bahwa keterampilan 

dasar mengajar ada 9 (Sembilan), antara lain (1) keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, (2) keterampilan menjelaskan, (3) keterampilan bertanya, 

(4) keterampilan memberikan penguat, (5) keterampilan menggunakan media 

pembelajaran, (6) keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, (7) 

keterampilan mengelola kelas, (8) keterampilan mengadakan variasi, dan (9) 

keterampilan mengajar perorangan. 

Menurut Slameto (2010:57) menyebutkan bahwa minat adalah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu.Minat merupakan sifat yang 

relative menetap pada diri seseorang.Minat adalah ketertarikan atau 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan atau terlibat terhadap 

sesuatu hal karena menyadari pentingnya atau bernilainya hal tersebut. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG 

KETERAMPILAN MENGAJAR GURU DAN MINAT  BELAJAR SISWA 

TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI KELAS XI IPS SEKOLAH 

MENENGAH ATAS NEGERI 3 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 

2014/2015”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui pengaruh 

persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA N 3 

Sukoharjo. 2) Untuk mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA N 

3 Sukoharjo. 3) Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang 

keterampilan mengajar guru dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA N 3 
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Sukoharjo. 4) Pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi 

belajar ekonomi pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura, 2) Pengaruh 

persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru terhadap prestasi belajar 

ekonomi pada siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura, 3) Pengaruh 

pemanfaatan perpustakaan sekolah dan persepsi siswa tentang keterampilan 

mengajar guru terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas VII SMP 

Negeri 2 Kartasura. 

 

B. LANDASAN TEORI  

Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2008: 22), “Hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman 

belajarnya”. Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh setelah seseorang 

melalui proses pembelajaran sehingga hasil belajar harus menunjukkan 

perubahan pengetahuan dan tingkah laku yang bersifat menetap. 

Menurut Arikunto (2006:23), menyatakan bahwa: Hasil belajar adalah 

hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan kegiatan belajar dan 

merupakan penilaian yang dicapai siswa untuk mengetahui sejauh mana 

bahan pelajaran atau materi yang diajarkan sudah diterima oleh siswa. 

Menurut Purwanto (2011:54), menyatakan bahwa “Hasil belajar 

adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar 

mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan”. Mulyono Abdurrahman (2003: 

37) juga mengemukakan bahwa “Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh 

siswa setelah melalui pembelajaran, hasil belajar inilah yang digunakan untuk 

melihat bagaimana ketercapaian tujuan pendidikan yang dirumuskan”. 

Dalam proses belajar mengajar akan menimbulkan persepsi siswa 

yang berbeda-beda terkait dengan penglihatan terhadap seorang guru, karena 

siswa akan memiliki persepsi yang berbeda dalam belajar. Menurut Stepen 

dalam Oemar (2001: 88) menyatakan bahwa: 

Persepsi dapat diartikan sebagai proses dimana individu-individu 

mengorganisasikan dan menafsirkan indra mereka agar dapat memberikan 

makna dan pada lingkungan mereka. 

Menurut Jenny (2012) menyatakan bahwa: Persepsi merupakan suatu 

proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima 

oleh individu melalui alat resptor yaitu indera. Sedangkan indera adalah alat 

penghubung individu dengan dunia luarnya. 
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Menurut Walgito dalam Setiabudi (2008) persepsi merupakan proses 

yang terjadi didalam diri individu yang dimulai dengan diterimanya rangsang, 

sampai rangsang itu disadari dan dimengerti oleh individu sehingga individu 

dapat mengenali dirinya sendiri dan keadaan di sekitarnya. Sedangkan 

menurut Slameto (2010: 102) meyatakan bahwa “Persepsi adalah proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia”. 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan ketertarikan pada suatu hal 

atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh dan rasa akan tumbuh atas dirinya 

sendiri. Menurut Slameto (2010:180) “Minat adalah keadaan dalam diri 

pribadi yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

guna mencapai suatu tujuan”. 

Menurut Walgito (2004:234) mengungkapkan minat (interest) adalah 

motif yang timbul karena organisme tertarik pada obyek sebagai hasil 

eksplorasi, sehingga organisme mempunyai minat terhadap obyek yang 

bersangkutan”.Menurut Tidjan dalam Haryanto (2010) adalah gejala 

psikologis yang menunjukan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek sebab 

ada perasaan senang. Pemusatan perhatian akan apa yang dikehendaki 

sangatlah berpengaruh dengan hasil yang nantinya dikerjakan. Sebab dari rasa 

senang itulah kecintaan pekerjaan akan menghasilkan sesuatu yang 

menyenangkan pula. 

Untuk memperjelas pelaksanaan penelitian sekaligus untuk 

mempermudah dalam pemahaman dan penganalisasian maka perlu dibuat 

sebuah kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

Keterampilan mengajar guru (X1) dan Minat belajar (X2). Variabel terikat 

X1 

Persepsi 

Keterampilan  

Mengajar Guru 

 

X2 

Minat Belajar Siswa 

Y 

Hasil Belajar 

Ekonomi 
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yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Hasil Belajar (Y). 

 

C. METODE PENELITIAN 

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian asosiatif kuantitatif, karena penelitian ini untuk mencari pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan data kuantitatif 

atau angka, karena data yang diperoleh dari populasi penelitian dianalisis 

sesuai dengan metode statistik yang digunakan yang kemudian 

diinterpretasikan. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 3 Sukoharjo pada siswa kelas 

XI IPS tahun  ajaran 2014/2015. Populasi dalam penelitian adalah seluruh 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo Tahun Ajaran 2014/2015 yang 

berjumlah 182 siswa yang terbagi dalam 5 kelas. Menurut Sugiyono 

(2010:80), “Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulan. Sampel dalam 

penelitian ini adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut”. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 182 siswa 

dengan taraf signifikan 5% yang didapat dengan melihat tabel penentuan 

jumlah sampel dari populasi tertentu.Sehingga diperoleh sampel 

berjumlah119.  Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling 

dan non random sampling dan teknik pengumpulan data menggunakan angket 

dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data berasal data primer Penelitian ini 

menggunakan data primer yang berupa data angket yang berasal dari siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo secara khusus dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data Sekunder Dalam 

penelitian ini, data sekundernya adalah data yang diperoleh dari hasil nilai 

ulangan harian pada Mata Pelajaran Ekonomi siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Sukoharjo. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, 

yaitu  variabel bebas dalam penelitian ini adalah keterampilan mengajar guru 

(X1) dan minat belajar siswa (X2) dan Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar ekonomi (Y). 

Instrumen penelitian berupa item-item pertanyaan dalam bentuk angket 

yang sebelumnya sudah diuji cobakan pada subjek uji coba seluruh siswa 
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kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo Tahun Ajaran 2014/2015 yang 

berjumlah 182 siswa yang terbagi dalam 5 kelas. Teknik ini digunakan untuk 

menguji instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk 

mengetahui tingkat kevalidan dan keandalan (reliabel) angket. 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 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa 

tentang keterampilan mengajar guru dan minat belajar siswa berpengaruh 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linear berganda sebagai berikut = 

75,725 + 0,187X1 + 0,186X2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa 

koefisien regresi dari masing-masing variabel independen bernilai positif, 

yang berarti variabel persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan 

minat belajar siswa secara parsial maupun simultan berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

Berikut ini adalah pembahasan hasil analisis, dengan beserta kriteria-kriteria 

pengujiannya: 

Pembahasan Uji Hipotesis Pertama 

Diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel persepsi siswa 

tentang keterampilan mengajar guru (b1) adalah sebesar 0,187 atau bernilai 

positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel persepsi siswa tentang 

keterampilan mengajar guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo. Berdasarkan uji 

keberartian koefisien regesi linear berganda untuk variabel persepsi siswa 

tentang keterampilan mengajar guru (b1), diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,363 > 

1,981 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,020, dengan sumbangan relatif 

sebesar 54% dan sumbangan efektif 7,8%. Hasil analisis tersebut dapat 

dinyatakan bahwa semakin tinggi persepsi siswa tentang keterampilan 

mengajar guru siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo, maka akan 

semakin tinggi pula hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 
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Sukoharjo. Sebaliknya semakin rendah persepsi siswa tentang keterampilan 

mengajar guru siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo, maka semakin 

rendah hasil belajar ekonomi para siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Sukoharjo. 

Hasil penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian dari Erna 

Pamilihku (2012), yang menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan 

persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan kemampuan awal 

siswa dalam belajar terhadap hasil belajar. Hal ini ditunjukkan oleh Fhitung = 

36,362 > Ftabel = 3,252 persamaan regresinya adalah Y= -5,482 + 1,039x1 + 

0,712x2. Persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap hasil belajar. Hal ini ditunjukkan oleh harga 

thitung sebesar 6,234 > ttabel 2,026. 

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat dinyatakan bahwa persepsi 

siswa tentang keterampilan mengajar guru berpengaruh positif dan nyata 

terhadap kedisiplinan siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo. Sehingga 

ada kemungkinan dengan penelitian saat ini, dapat diteliti ataupun 

diimplementasikan ditempat lain yang memiliki latar belakang sama bahkan 

berbeda dengan siswa di SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

Pembahasan Uji Hipotesis Kedua 

Pada uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

minat belajar siswa (b2) adalah sebesar 0,186 atau juga bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel minat belajar siswa berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 

Sukoharjo. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear berganda 

variabel minat belajar siswa (b2) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,093 > 1,981 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,039, dengan sumbangan relatif sebesar 

46% dan sumbangan efektif 6,6%. Hasil analisis tersebut dapat disimpulkan 

bahwa semakin baik minat belajar siswa maka semakin tinggi hasil belajar 

ekonomi para siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo, demikian pula 

sebaliknya semakin buruk minat belajar siswa akan semakin rendah hasil 

belajar ekonomi para siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

Hasil penelitian diatas memiliki kesamaan dengan penelitian dari Intan 

Dewi Ariyani (2013), berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan 

regresi linier ganda sebagai berikut Y = 53,560 + 0,348X1 + 0,189X2 artinya 

prestasi belajar IPS Ekonomi dipengaruhi oleh minat belajar dan fasilitas 

belajar. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 
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Minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar IPS ekonomi. Hal ini 

terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel minat belajar 

sebesar 2,723 sehingga thitung > ttabel atau 2,723 > 1,978 dengan nilai signifikan 

0,0007 < 0,05. 

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, dapat dinyatakan bahwa minat 

belajar siswa berpengaruh positif dan nyata terhadap kedisiplinan siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo. Karena dengan minat belajar siswa, maka 

hasil belajar ekonomi akan meningkat. Sehingga ada kemungkinan dengan 

penelitian saat ini, dapat diteliti ataupun diimplementasikan ditempat lain yang 

memiliki latar belakang sama bahkan berbeda dengan siswa di SMA Negeri 3 

Sukoharjo. 

Pembahasan Uji Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan hasil uji keberartian regresi linear berganda atau 

uji F diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 9,758 > 3,074 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti persepsi siswa tentang 

keterampilan mengajar guru dan minat belajar siswa secara bersama-

sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan kombinasi 

persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan minat belajar 

siswa akan diikuti peningkatan hasil belajar ekonomi siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo. 

Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,144 yang berarti 

bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel persepsi 

siswa tentang keterampilan mengajar guru dan minat belajar siswa 

terhadap hasil belajar ekonomi adalah sebesar 14,4% sedangkan 

85,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Sehingga 

pengaruh dari kombinasi variabel persepsi siswa tentang keterampilan 

mengajar guru dan minat belajar siswa dapat dijadikan acuan dalam 

meningkatkan hasil belajar ekonomi ditempat lain dengan latar 

belakang yang sama. 

Pembahasan Variabel yang Dominan 

Berdasarkan hasil sumbangan efektif yang diperoleh menunjukkan 

bahwa variabel persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

memberikan sumbangan efektif sebesar 7,8% dan variabel minat belajar 

siswa memberikan sumbangan efektif sebesar 6,6%. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa variabel persepsi siswa tentang keterampilan mengajar 

guru memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap hasil belajar ekonomi 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo dibandingkan variabel minat 

belajar siswa. Hal ini dikarenakan variabel persepsi siswa tentang 

keterampilan mengajar guru mampu memberikan pengaruh yang tinggi 

kepada hasil belajar ekonomi. Sedangkan variabel minat belajar siswa 

memiliki banyak faktor penghalang yang mengakibatkan kontribusi terhadap 

hasil belajar ekonomi tidak optimal. 

  

E. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Ada pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo 

tahun ajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis uji t yang 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,363 > 1,981 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,020, dengan sumbangan efektif sebesar 7,8%. 

Ada pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar Ekonomi siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil analisis uji t yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel, yaitu 

2,093 > 1,981 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,039, dengan sumbangan 

efektif yang diberikan sebesar 6,6%. 

Ada pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru dan 

minat belajar siswa terhadap hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 3 Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

analisis uji F yang memperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 9,758 > 3,074 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hasil uji koefisien determinasi diperoleh nilai 

sebesar 0,144 yang menunjukkan bahwa besarnya pengaruh persepsi siswa 

tentang keterampilan mengajar guru dan minat belajar siswa secara simultan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar ekonomi siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 3 Sukoharjo. Sedangkan untuk jumlah prosentase 

pengaruh yang diberikan dari penelitian ini adalah sebesar 14,4% sedangkan 

85,6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak tercakup dalam 

penelitian ini. 
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