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ANALISIS HASIL BELAJAR EKONOMI DITINJAU DARI 

KETERAMPILAN MENGAJAR GURU DAN CARA BELAJAR PADA 

SISWA KELAS XI MADRASAH ALIYAH NEGERI PURWODADI TAHUN 

2016/2017 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh 

keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Ekonomi di 

Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi. 2) Untuk mengetahui pengaruh cara belajar 

siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri  

Purwodadi. 3) Untuk mengetahui pengaruh keterampilan mengajar guru dan cara 

belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 

Aliyah Negeri  Purwodadi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian diskriptif 

kuantitatif dengan penarikan kesimpulan melalui metode statistik. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh  siswa kelas XI IPS Madrasah Aliyah Negeri 

Purwodadi. sampel diambil sebanyak adalah 110 siswa dengan proposional 

sampling. 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 t, uji F, dan 

sumbangan relatif dan efektif. Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis 

regresi: Y = 31,069 + 0,350 X1 + 0,263 X2. Persamaan menunjukkan bahwa hasil 

belajar dipengaruhi oleh keterampilan mengajar guru dan cara belajar siswa. 

Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Keterampilan mengajar guru terhadap hasil 

belajar pada mata pelajaran Ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri  Purwodadi dapat 

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

thitung > ttabel, 7,928 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan 

sumbangan relatif sebesar 86% dan sumbangan efektif 36,9%. 2) Cara belajar siswa 

terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 

Purwodadi dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 

diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,643 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000 dengan sumbangan relatif  sebesar 14% dan sumbangan efektif 6%. 3) 

Keterampilan mengajar guru dan cara belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi dapat diterima. Hal 

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

Ftabel, yaitu 40,178 > 3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,429 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh keterampilan 

mengajar guru dan cara belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwodadi adalah sebesar 

42,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

Kata Kunci: keterampilan mengajar guru, cara belajar, dan hasil belajar. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this study are: 1) To determine the effect of teacher's teaching 

skills on learning outcomes in Economics subjects at National Madrasah Aliyah  

Purwodadi. 2) To know the influence of the way students learn on the results of 

learning on economic subjects at National Madrasah Aliyah Purwodadi. 3) To know 

the influence of teacher's teaching skills and how to learn students on student 

learning outcomes on economic subjects at National Madrasah Aliyah Purwodadi. 

This research includes the type of quantitative descriptive research with the 

conclusion through statistical methods. Population in this research is all student of 

class XI IPS National Madrasah Aliyah Purwodadi. The sample taken as many as 

110 students with proportional sampling. Required data is obtained through 

questionnaire and documentation. Questionnaire previously tested and tested validity 

and tested reliability. Data analysis techniques used are multiple linear regression 

analysis, t test, F test, and relative and effective contribution. 

The result of regression analysis obtained regression line equation: Y = 

31,069 + 0,350 X1 + 0,263 X2. Equations show that learning outcomes are 

influenced by teacher's teaching skills and student learning. The conclusions are: 1) 

Teacher's teaching skill on learning result on Economics subject at National 

Madrasah Aliyah Purwodadi is acceptable. This is based on multiple linear 

regression analysis (t test) known that thitung> ttabel, 7,928> 2,000 and significance 

value <0,05, that is 0.000 with relative contribution equal to 86% and effective 

contribution 36,9%. 2) The way students learn about learning outcomes on economic 

subjects at MAN Purwodadi is acceptable. This is based on multiple linear regression 

analysis (t test) known that t count> ttable, that is 2,643> 2,000 and significance 

value <0,05, that is 0.000 with relative contribution equal to 14% and effective 

contribution 6%. 3) Teacher's teaching skill and student's learning to student's 

learning result on economic subject at National Madrasah Aliyah Purwodadi can be 

accepted. This is based on analysis of double linear regression variance (F test) 

known that Fcount> Ftable, that is 40,178> 3,150 and significance value <0,05, that 

is 0.000. 4) The coefficient of determination (R2) of 0.429 indicates that the 

influence of teacher's teaching skill and student's learning to student's learning 

outcomes on economic subjects at National Madrasah Aliyah Purwodadi is 42,9%, 

while the rest is influenced by other variables. 

 

Keywords: teacher's teaching skills, ways of learning, and learning outcomes. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan pondasi pembangunan suatu bangsa, jika pendidikan 

tidak berjalan dengan semestinya maka pembangunan tidak akan terlaksana, atau 

bahkan dapat mengakibatkan krisis multidimensi yang berkepanjangan. Hal ini 

dikarenakan pendidikan merupakan media pembangunan yang memiliki posisi 
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strategis dalam mengintegrasikan dan mengatur sub-sub sistem dalam masyarakat. 

Pendidikan juga merupakan sarana transformasi ilmu pengetahuan, yang meliputi 

sosialisasi ilmu pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan, sosialisasi norma 

dan nilai  dalam masyarakat, baik budaya, agama, maupun ideologi. 

Pada dasarnya pendidikan tidak berorientasi kepada hasil semata-mata tetapi 

juga kepada proses. Hasil belajar merupakan gambaran tentang bagaimana siswa 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Hasil belajar merupakan output nilai 

yang berbentuk angka atau huruf yang didapat siswa setelah menerima materi 

pembelejaran melalui sebuah ulangan harian dan ujian tengah semester yang 

diberikan oleh guru. Dari hasil belajar tersebut guru dapat menerima informasi 

seberapa jauh siswa memahami materi yang dipelajari. 

Pentingnya hasil belajar bagi siswa melalui penilaian siswa dapat mengetahui 

sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Apakah 

siswa merasa puas atau tidak puas atas hasil yang diperolehnya. Bila hasilnya 

memuaskan akan menyenangkan dan dapat memotivasi siswa untuk belajar lebih giat 

lagi, sementara bila hasil tidak memuaskan maka siswa akan berusaha agar penilain 

berikutnya memperoleh hasil yang memuaskan. Pentinya hasil belajar bagi guru 

dapat mengetahui siswa mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya dan 

siswa mana yang belum berhasil menguasai materi pelajaran. Dan guru dapat 

mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa atau belum, apabila 

tepat maka diwaktu yang akan datang tidak perlu diadakan perubahan. Guru akan 

mengetahui metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Jila hasil diperoleh 

sebagian siswa mendapatkan nilai bagus maka metode sudah tepat, sebaliknya 

apabila sebagian hasil yang diperoleh siswa buruk maka metode yang digunakan 

harus dipertimbangkan kembali dan kalau perlu diganti. 

Keberhasilan seorang siswa dalam belajar dapat dilihat dari hasil belajar 

siswa. Di dalam pendidikan, siswa akan dinilai keberhasilannya melalui tes hasil 

belajar. Hasil yang diharapkan adalah hasil belajar yang optimal dan tinggi karena 

setiap orang menginginkan nilai yang tinggi, baik siswa, guru, sekolah, maupun 

orang tua dan masyarakat. Namun antara siswa satu dengan siswa yang lainnya 
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berbeda dalam  pencapaian hasil belajar. Ada yang mampu mencapai nilai tinggi, 

tetapi ada pula siswa yang nilai belajarnya rendah. 

Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi merupakan sekolah Madarasah Aliyah 

Negeri beralamat di Jalan P. Diponegoro, Grobogan, Purwodadi. Sekolah ini 

memiliki dua jurusan yaitu IPA dan IPS. Penelitian ini memfokuskan pada jurusan 

IPS kelas XI yang memiliki tingkat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. 

Pelajaran Ekonomi merupakan salah satu pelajaran yang ada di semester ganjil dan 

harus dicapai oleh siswa melalui kegiatan pembelajaran. Hasil belajar Ekonomi dapat 

ditunjukkan dengan rata-rata ulagan harian dan ujian akhir semester. Berdasarkan 

hasil dari observasi menunjukkan bahwa Hasil Belajar Ekonomi siswa kelas XI 

belum optimal. Kondisi tersebut terlihat bahwa sebanyak 57,25% dari jumlah siswa 

kelas XI jurusan IPS mata pelajaran ekonomi memperoleh  nilai dibawah rata-rata 

minimal yaitu 75.  Standar keberhasilan belajar minimal yang ditargetkan oleh 

sekolah adalah sebesar 98% siswa memenuhi KKM yang ditentukan. Hal ini 

menunjukkan kurangnya dalam proses belajar mengajar. 

Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan hanya ditentukan oleh pihak 

sekolah, pola, struktur dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar dipengaruhi 

oleh kompetensi guru dalam mengajar dan cara siswa belajar. Guru yang kompeten 

akan lebih mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, efektif, dan 

mampu mengelola kelas sehingga belajar siswa berada tingkat optimal. Guru 

memiliki misi dan tugas yang berat, yang mampu mengantar peserta didik ke puncak 

cita-cita. Oleh karena itu, sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi 

yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak hanya guru yang 

memepengaruhi hasil belajar siswa, akan tetapi cara belajar juga dapat 

mempengaruhi hasisl belajar siswa. Dalam setiap siswa mempunyai cara-cara belajar 

sendiri. Jika siswa mempunyai cara belajar yang baik dan efisien maka siswa akan 

mendapat nilain yang diinginkan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pengaruh 

keterampilan mengajar guru terhadap hasil belajar pada mata pelajaran Ekonomi di 

Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi. 2). Untuk mengetahui pengaruh cara belajar 

siswa terhadap hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 
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Purwodadi. 3). Untuk mengetahui pengaruh keterampilan mengajar guru dan cara 

belajar siswa terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah 

Aliyah Negeri Purwodadi. 

Menurut Anni (2010:5)  menjelaskan bahwa  hasil belajar merupaka 

“perubahan yang diperoleh pembelajaran setelah mengalami aktivitas belajar”, 

peroleh perubahan perilaku tersebut tergantung apa yang dipelajari oleh siswa, 

apabila siswa mempelajari pengetahuan tentang konsep maka perubahan perilaku 

yang diperoleh adalah pengetahuan tentang konsep. Indikator dari hasil belajar dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan nilai harian dan ujian akhir semester. 

Menurut Sardiman, Uzer Usman (2010:6) mengatakan bahwa, Mengajar pada 

prinsipnya membimbing siswa dalam kegiatan belajar mengajar atau mengandung 

pengertian bahwa mengajar merupakan suatu usaha mengorganisasi lingkungan 

dalam hubungannya dengan anak didik dan bahan pengajaran yang menimbulkan 

proses belajar. Indikator dari keterampilan mengajar guru yaitu, 1) Keterampilan 

membuka pembelajaran, 2) Keterampilan penggunaan bahasa verbal dan  non verbal, 

3) Keterampilan menggunakan media pembelajaran, 4) Keterampilan memilih 

metode/model pembelajaran, 5) Keterampilan menerangkan/menjelaskan, 6) 

Keterampilan bertanya, 7) Keterampilan memberi motivasi, 8) Keterampilan 

menutup pelajaran. 

Menurut Hamalik (2002:38) secara lebih jelas mengemukakan bahwa cara 

belajar adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai situasi belajarny, misal kegiatan-

kegiatan dalam mengikuti pelajaran, menghadapi ulangan atau ujian dan sebagainya. 

Indikator dari cara belajar yaitu, 1) Keteraturan belajar, 2) Kedisiplinan dan 

semangat, 3) Konsentrasi, 4) Pengaturan waktu, 5) Istirahat dan tidur. 

Terdapat penelitian terdahulu yang sangat penting sebagai dasar sumber 

informasi. Yang pertama  Salimah tahun 2015 yang berjudul “Hasil Belajar Prakarya 

dan Kewirausahaan Ditinjau Dari Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Mengajar 

Guru Dan Cara Belajar Pada Siswa Kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo 

Tahun Ajara 2014/2015.” Menyatakan bahwa persepsi siswa tentang keterampilan 

mengajar guru dan cara belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar prakartya 

dan kewirausahaan kelas X SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 
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2014/2015. Yang kedua Fuji Rahayu tahun 2013 yang berjudul “Pengaruh Persepsi 

Siswa Tentang Keterampilan Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa dengan 

Variabel Kontrol Gaya Belajar Siawa (Survey Pada Mata Pelajaran Ekonomi Di 

SMA N 1 Anjatan Kabupaten Indramayu)”. Menyatakan bahwa  persepsi siswa 

tentang keterampilan mengajar guru berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Hipotesis yang diambil dari penelitian ini adalah: 1) Persepsi siswa tentang 

keterampilan mengajar guru (  ) berpengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi 

(Y) pada siswa kelas XI MAN Purwodadi tahun ajaran 2016/2017. 2)  Ada pengaruh 

cara belajar siswa (  ) berpengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi (Y) pada 

siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi tahun ajaran 2016/2017. 3) Ada 

pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru (  ) dan cara belajar 

siswa (  ) berpengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi (Y) pada siswa kelas 

XI MAN Purwodadi tahun ajaran 2016/2017. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah  deskriptif kuantitatif, dimana data yang diperoleh 

dari sampel populasi  penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang 

digunakan. Penelitian ini menggunakan data  dokumentasi dan  angket. Subjek dalam 

penelitian ini adalah Hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah 

Negeri Purwodadi. Penelitian ini dimulai pada bulan maret sampai selesai di 

Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa kelas XI IPS di Madrasah Aliyah 

Negeri Purwodadi  dengan mengambil sampel  sebanyak 110  Responden. Penelitian 

ini menggunakan  teknik sampling yang termasuk random sampling yaitu 

proportional random sampling dimana peneliti akan memberikan angket secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dan dilakukan secara proporsional.  

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel terikat yaitu Hasil Belajar 

Ekonomi (Y) dan variabel bebas yaitu Ketrampilan Mengajar Guru  (X1) dan Cara 

Belajar (X2). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan  dokumentasi untuk variabel Y dan angket untuk variabel X1 dan X2. 
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Untuk menguji instrumen yang terdapat dalam angket yang diuji cobakan 

kepada 20 siswa  dianalisis menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk 

mengetahui tingkat kevalidan dan keandalan (Reliabel) angket. Kemudian hasil dari 

pengumpulan data yang berasal dari sampel penelitian dianalisis dengan uji pra 

syarat analisis dengan uji normalitas dan uji linieritas. Setelah uji pra syarat analisis 

dilanjutkan dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda untuk  

mengetahui pengaruh ketrampilan mengajar guru (X1)  dan  cara belajar siswa  (X2) 

terhadap hasil belajar ekonomi (Y). Selanjutnya dilakukan uji t untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variable bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-

sendiri. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel  

terikat secara bersama-sama. Kemudian koefisien determinasi yang digunakan untuk 

mengetahui berapa persen variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dan yang 

terakhir adalah mencari sumbangan relatif (SR) dan sumbangan efektif (SE) serta 

pengujian hipotesis yang telah diajukan di awal. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini persamaan umum dari regresi ganda yang digunakan 

adalah Y = a + b1 X1 + b2 X2. Berdasarkan hasil analisis regresi ganda dengan 

program SPSS for Windows versi 15 yang diringkas pada tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1 

Rangkuman Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

 

Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung Sig 

Konstanta 31,069   

Keterampilan Mengajar Guru (X1) 0,350 7,928 0,000 

Cara Belajar (X2) 0,263 2,643 0,009 

F hitung 

R
2
    

40,178 

0,429 

 

Sumber: hasil pengolahan data  

Berdasarkan Tabel 1 di atas diperoleh persamaan regresi linier ganda sebagai 

berikut: Y = 31,069 + 0,350 X1 + 0,263 X2. 
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Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier ganda tersebut sebagai 

berikut: Konstanta (a) bernilai positif sebesar 31,069 yang berarti bahwa jika tidak 

ada keterampilan mengajar guru dan cara belajar siswa atau bernilai nol maka hasil 

belajar siswa adalah sebesar 31,069. Koefisien regresi variabel keterampilan 

mengajar guru (b1) benilai positif sebesar 0,350, artinya bahwa setiap penambahan 1 

poin keterampilan mengajar guru  maka akan menambah hasil belajar sebesar 0,350 

dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien regresi variabel cara belajar siswa (b2) 

bernilai positif sebesar 0,263, artinya bahwa setiap penambahan 1 poin pada cara 

belajar maka akan menambah hasil belajar siswa sebesar 0,263 dengan asumsi 

variabel lain tetap. 

Pada uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel keterampilan mengajar guru (b1) adalah sebesar 0,350 atau positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel keterampilan mengajar guru berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear 

ganda untuk variabel keterampilan mengajar guru (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 

7,928 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif 

sebesar 86% dan sumbangan efektif 36,9%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 

dikatakan bahwa semakin baik keterampilan mengajar guru akan semakin tinggi 

hasil belajar siswa. Sebaliknya semakin keterampilan mengajar guru, maka semakin 

rendah pula hasil belajar siswa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Dadang 

Sukirman (2011: 3) sendiri mengatakan bahwa Keterampilan dasar mengajar 

berkenaan dengan beberapa kemampuan atau keterampilan yang bersifat mendasar 

dan melekat harus dimiliki dan diaktualisasikan oleh setiap guru, dosen, instrutur, 

dan widyaiswara, dalam melaksanakan tugas mengajarnya. 

Pada uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

persepsi siswa tentang variasi cara belajar siswa (b2) adalah sebesar 0,263 atau 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel cara belajar siswa 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan uji t untuk variabel 

cara belajar siswa (b2) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,643 > 2,000 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,009 dengan sumbangan relatif  sebesar 14% dan 

sumbangan efektif 6%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 
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semakin baik cara belajar siswa akan semakin tinggi hasil belajar siswa, demikian 

pula sebaliknya semakin rendah cara belajar siswa akan semakin rendah hasil belajar 

siswa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Dimyati (2009:295) yang 

mengemukakan bahwa cara belajar adalah anutan pembelajaran yang mengarah pada 

pengoptimalan inelektual-emosional siswa dalam proses pembelajaran, dengan 

melibatkan fisik siswa apabila diperlukan. 

Pada uji hipotesis ketiga Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau 

uji F diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 40,178 > 3,150 dan nilai signifikansi 

< 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti keterampilan mengajar guru dan cara belajar siswa 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar siswa. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan 

kombinasi keterampilan mengajar guru dan cara belajar siswa akan diikuti 

peningkatan hasil belajar siswa, sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi 

variabel keterampilan mengajar guru dan cara belajar siswa akan diikuti penurunan 

akan hasil belajar siswa. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Anni (2010:5)  

menjelaskan bahwa  hasil belajar merupaka perubahan yang diperoleh pembelajaran 

setelah mengalami aktivitas belajar, peroleh perubahan perilaku tersebut tergantung 

apa yang dipelajari oleh siswa, apabila siswa mempelajari pengetahuan tentang 

konsep maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah pengetahuan tentang konsep. 

Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,429, arti dari koefisien ini 

adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel keterampilan 

mengajar guru dan cara belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa adalah sebesar 

42,9% sedangkan 57,1% dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Keterampilan mengajar guru berpengaruh positif terhadap hasil belajar pada 

mata pelajaran Ekonomi siswa kelas XI tahun 2016/2017 di Madrasah Aliyah 

Negeri Purwodadi. Hal ini berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda (uji 

t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 7,928 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, 
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yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 86% dan sumbangan efektif 

36,9%. Dengan demikian Persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru 

(  ) berpengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi (Y) pada siswa kelas 

XI Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi tahun ajaran 2016/2017. 

2. Cara belajar siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar pada mata 

pelajaran Ekonomi siswa kelas XI tahun 2016/2017 di Madrasah Aliyah 

Negeri Purwodadi dapat diterima. Hal ini berdasarkan hasil analisis regresi 

linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,643 > 2,000 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif  sebesar 14% dan 

sumbangan efektif 6%. Dengan demikian Ada pengaruh cara belajar siswa 

(  ) berpengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi (Y) pada siswa kelas 

XI Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi tahun ajaran 2016/2017. 

3. Keterampilan mengajar guru dan cara belajar siswa berpengaruh positif  

terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah 

Negeri Purwodadi dapat diterima. Hal ini berdasarkan hasil analisis variansi 

regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 40,178 > 

3,150 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Dengan demikian Ada 

pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan mengajar guru (  ) dan cara 

belajar siswa (  ) berpengaruh positif terhadap hasil belajar ekonomi (Y) 

pada siswa kelas XI Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi tahun ajaran 

2016/2017. 

4. Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,429 menunjukkan bahwa besarnya 

pengaruh keterampilan mengajar guru dan cara belajar siswa terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi di Madrasah Aliyah Negeri 

Purwodadi adalah sebesar 42,9%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain. 
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