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PENGARUH PERSEPSI VARIASI MENGAJAR GURU DAN MOTIVASI 

BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR EKONOMI PADA SISWA 

KELAS X IPS SMA BATIK 1 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018. 

 

Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi variasi mengajar guru 

yang digunakan saat ini  dan motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 

ekonomi pada siswa kelas X IPS SMA Batik 1 Surakarta. Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif kuantitatif, yang mana dalam penelitian ini akan mendeskripsikan persepsi 

siswa terhadap persepsi variasi mengajar guru dan motivasi belajar pada siswa kelas 

X IPS SMA Batik 1 Surakarta. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah 

angket/kuesioner dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 

SMA Batik 1 Surakarta yang berjumlah 211 siswa dengan sempel 131 siswa yang 

diambil dengan teknik probability sampling yaitu simple random sampling. Data 

yang diperlukan diperoleh melalui angket yang sebelumnya telah diuji  cobakan 

dengan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 

regresi linier ganda, uji t, uji F, uji R
2
, dan Sumbangan relatif dan efektif. Hasil 

penelitian menggunakan analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebesar: Y= 

52,967 + 0,248X + 0,442X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa 

dipengaruhi oleh persepsi variasi mengajar guru dan motivasi belajar. Kesimpulan 

yang diperoleh adalah: 1) Persepsi variasi mengajar guru berpengaruh terhadap 

perstasi belajar terbukti kebenarannya. Hal ini berdasarkan regresi linier ganda (uji t) 

diketahui bahwa hasil dari thitung = 3,545 > ttabel = 1,979 dan nilai signifikansi < 0,05 

yaitu 0,001 dengan sumbangan predictor sebesar 73,5. 2) motivasi belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar terbukti kebenarannya. Hal ini berdasarkan 

regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa hasil dari thitung = 6,009 > ttabel =1,979 dan 

nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan predictor sebesar 75,9. 3) 

persepsi variasi mengajar guru dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar terbukti 

kebenarannya. Hal ini berdasarkan regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung 

> Ftabel, yaitu 201,356 > 3,067 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 4) koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,759 menunjukan besarnya pengaruh persepsi variasi 

mengajar guru dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar adalah 75,9% 

sedangkan 24,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 

 

Kata Kunci: persepsi variasi mengajar guru, motivasi belajar, dan prestasi belajar. 

 

 

Abstract  

This study aims to determine whether the perceptions of teacher teaching variation 

that are used today and learning motivation affect the achievement of economic 

learning in class X IPS SMA 1 Batik Surakarta. This type of research is quantitative 

descriptive, which in this study will describe students' perceptions of perceptions of 

variations in teacher teaching and learning motivation in class X IPS students of 

SMA Batik 1 Surakarta. Data collection techniques used were questionnaires / 

questionnaires and documentation. The subjects of this study were students of X IPS 
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class of Batik 1 Surakarta High School totaling 211 students with 131 students who 

were taken by probability sampling technique, namely simple random sampling. The 

required data was obtained through a questionnaire that had previously been tested 

by testing validity and reliability. Data analysis techniques used are multiple linear 

regression test, t test, F test, R2 test, and relative and effective contribution. The 

results of the study using regression analysis obtained regression equation of: Y = 

52,967 + 0,248X + 0,442X2. Equations show that student learning achievement is 

influenced by perceptions of variation in teacher teaching and learning motivation. 

The conclusions obtained are: 1) Perceptions of variations in teaching teachers affect 

learning outcomes proven to be true. This is based on multiple linear regression (t 

test), it is known that the result of t count = 3.545> t table = 1.979 and the 

significance value <0.05 is 0.001 with a contribution predictor of 73.5. 2) learning 

motivation has an effect on learning achievement proven truth. This is based on 

multiple linear regression (t test), it is known that the result of t count = 6.009> t 

table = 1.979 and the significance value <0.05 is 0.000 with a contribution predictor 

of 75.9. 3) perceptions of variation in teaching teachers and learning motivation 

towards learning achievement are proven to be true. This is based on multiple linear 

regression (F test). It is known that Fcount> Ftable, which is 201.356> 3.067 and a 

significance value of <0.05 is 0.000. 4) the coefficient of determination (R2) of 0.759 

shows the magnitude of the influence of perceptions of variation in teaching teachers 

and learning motivation on learning achievement is 75.9% while 24.1% is influenced 

by other variables not examined by researchers. 

 

Keywords: perceptions of variations in teacher teaching, learning motivation, and 

learning achievement. 

 

1. PENDAHULUAN 

Sistem pendidikan di Indonesia saat ini telah mengalami banyak perubahan. 

Perubahan-perubahan itu terjadi karena adanya berbagai usaha yang dilakukan 

oleh pemerintah dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia. Definisi 

pendidikan yang telah dirumuskan secara formal, tercantum dalam Undang-

Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I 

Pasal 1 (1), yaitu: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudakan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual 

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

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Sebagian orang memahami pendidikan merupakan pengajaran karena 

pendidikan pada umumnya selalu membutuhkan pengajaran. Jika pengertian ini 
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penulis pedomani, maka setiap orang yang berkewajiban mendidik tentu harus 

melakukan perbuatan mengajar. Akan tetapi, mengajar pada umumnya diartikan 

secara sempit dan formal sebagai kegiatan menyampaikan materi pelajaran kepada 

anak didik agar ia menerima dan menguasai materi pelajaran tersebut, atau dengan 

kata lain anak didik mendapatkan ilmu pengetahuan. Pendidikan merupakan salah 

satu sarana dalam menciptakan siswa berprestasi. Dari pendidikan diharapkan 

dapat melahirkan manusia-manusia yang berkualitas.  

Banyak hal telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan, antara 

lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, perbaikan sarana 

dan prasarana, penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku dan alat-alat 

pelajaran, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Upaya-upaya tersebut 

dilakukan dalam pendidikan dengan harapan supaya prestasi para peserta didik 

dapat tercapai secara optimal, tetapi pada kenyataannya rata-rata prestasi belajar 

yang diperoleh para peserta didik kurang optimal.  

Keberhasilan pendidikan dapat dilihat melalui prestasi belajar yang diraih 

oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran. Prestasi belajar merupakan 

hasil dari usaha yang dicapai siswa selama melakukan kegiatan belajar di sekolah 

yang menghasilkan sebuah nilai. Keberhasilan siswa dalam belajar akan 

ditunjukkan dari nilai yang diperoleh telah mencapai kriteria ketuntasan minimal 

yang telah ditentukan. Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan siswa dapat 

mencapai hasil yang optimal.  

Prestasi merupakan tolak ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan 

belajar seseorang. Seseorang yang prestasinya tinggi dapat dikatakan dia telah 

berhasil dalam belajar. Prestasi belajar adalah tingkat sejauh mana anak terhadap 

materi yang diterima (Slameto, 2010:17). SMA Batik 1 Surakarta meraih prestasi 

yang cukup membanggakan yaitu masuk dalam peringkat sepuluh besar SMA 

swasta terbaik di Surakarta. Sesuai dengan harapan SMA Batik 1 Surakarta ingin 

mewujudkan lembaga pendidikan menengah umum swasta yang unggul dengan 

bertumpu pada peningkatan iman dan taqwa, penanaman disiplin dan 

meningkatnya prestasi. Kondisi prestasi SMA Batik 1 Surakarta saat ini tidak 

dipandang sebelah mata karena prestasinya yang membanggakan. 
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Prestasi belajar dikatakan berhasil apabila terdapat suatu perkembangan 

dan peningkatan dalam proses belajar dari siswa. Prestasi merupakan hasil dari 

usaha belajar siswa yang ditunjukkan melalui nilai atau angka dari evaluasi yang 

diberikan oleh guru kepada siswa melalui ulangan atau ujian setelah melakukan 

proses pembelajaran sesuai dengan waktu dan pokok bahasan yang telah 

ditentukan. Prestasi yang dicapai siswa satu dengan yang lain berbeda-beda, ada 

yang prestasinya tinggi dan ada yang rendah. Adanya perbedaan prestasi yang 

dicapai siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor dari 

dalam diri siswa dan faktor dari luar diri siswa atau faktor lingkungan. 

Keberhasilan belajar yang dicapai oleh seorang individu merupakan hasil interaksi 

antara kedua faktor tersebut.  

Berdasarkan dari observasi terlihat variasi mengajar guru merupakan salah 

satu faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi hasil belajar, hal ini 

ditunjukkan dari minat siswa terhadap mata pelajaran ekonominya masih kurang. 

Terkadang siswa menganggap pelajaran ekonomi dirasa sulit untuk dipelajari, 

sehingga siswa cepat merasa bosan. Untuk mengatasi hal iniseorang guru 

hendaknya dapat membuat siswa merasa senang dalam belajar ekonomi. Sebagai 

contoh bakat yang hendaknya dimiliki oleh guru ialah variasi dalam mengajar 

supaya siswa tetap tertarik untuk mengikuti pelajaran.  

Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan guru hendaknya dapat menarik 

perhatian siswa dan membangkitkan semangatnya untuk selalu berprestasi dalam 

belajar. Hal ini membutuhkan kemampuan khusus guru dalam mengajar yaitu 

pengunaan variasi mengajar. Variasi mengajar guru adalah sesuatu 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 (Usman, 2008:84).  

Dengan adanya variasi mengajar dari guru, diharapkan siswa tidak 

mengalami kejenuhan dan kebosanan dalam belajar ekonomi, sehingga sangat 

membantu siswa dalam memahami dan mempelajari ekonomi. Variasi dalam 

mengajar dianggap penting untuk mengatasi kebosanan pada siswa. Adanya 

variasi mengajar guru yang tidak membosankan dan mengurangi rasa jenuh pada 
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siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Dengan demikian akan membantu siswa 

untuk dapat meningkatkan dan mempertahankan prestasi belajar ekonominya 

karena siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pelajaran ekonomi dan dapat 

mengikuti pelajaran dengan baik.  

Dalam proses belajar mengajar pendidik dan peserta didik merupakan 

faktor utama dalam pelaksanaannya. Untuk itu sebelum memulai proses belajar 

mengajar diharapkan para pendidik dapat melihat kesiapan dari dari para siswa, 

kesiapan tersebut dapat berupa motivasi belajar, siswa akan berpartisipasi dalam 

proses belajar mengajar dengan baik, tanpa adanya motivasi siswa tidak dapat 

belajar secara maksimal karena motivasi sangat menentukan kesiapan siswa dalam 

melakukan kegiatan belajar. Menurut Uno, (2008:8) Dari uraian diatas variasi 

mengajar guru dan motivasi belajar dapat mempengaruhi proses pembelajaran 

yang menentukan prestasi belajar siswa, karena variasi mengajar guru yang dapat 

mengurangi rasa bosan dan jenuh pada siswa, dan motivasi tinggi dari siswa 

mampu menjadi siswa yang berprestasi. Karena peran penting dalam sebuah 

pendidikan diantaranya adalah seorang pendidik dan peserta didik. 

Oleh karena intu peneliti melakukan penelitian tentang : “Pengaruh 

Persepsi Variasi Mengajar Guru dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Ekomoni Pada Siswa Kelas X IPS SMA Batik 1 Surakarta Tahun Ajaran 

2017/2018” 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan menggunakan 

desain penelitian korelasi. Metode penelitian kuantitatif  adalah metode penelitian 

yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi 

atau sempel tertentu, teknik pengambilan sempel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen, penelitian analisis data 

bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Sugiyono, 2010:14). Penelitian deskriptif adalah penelitian yang tidak 

membuat perbandingan variabel itu pada sempel yang lain, dan mencari hubungan 

variabel itu dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2010:56). Subjek penelitian atau 
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populasi (Arikunto, 2006:130) adalah siswa kelas X IPS SMA Batik 1 Surakarta 

sebanyak 211 siswa dengan mengambil sempel berdasarkan tabel kreji dengan 

tingkat kesalahan 5% (Sugiyono, 2010:116), maka sempel yang diambil sebanyak 

131 siswa dengan menggunakan teknik probability sampling dengan cara simple 

random sampling (Siregar, 2010:32).  

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu prestasi belajar sedangkan 

variabel independennya adalah persepsi variasi mengajar guru dan motivasi 

belajar. Teknik pengumpulan data ini menggunakan angket dan dokumentasi. 

Angket yang dibuat oleh peneliti diuji cobakan kepada 30 siswa dengan uji 

validitas dan uji reliabilitas. Sesudah melakukan uji coba pada 30 responden 

peneliti mengolah data ke dalam penyajian data seperti: menghitung range, 

menghitung jumlah kelas, dan panjang interval kelas (Siregar, 2010:7). Sebelum 

melakukan uji hipotesis, data terlebih dahulu di uji dengan uji prasyarat analisis 

(uji normalitas, uji linieritas dan multikolineritas) dan regresi linier ganda. 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak (Budiyono, 2015:66), uji linieritas bertujuan untuk 

mengetahui linier tidaknya data yang dianalisis, pengujian menggunakan uji F 

(Budiyono, 2015:83), sedangkan multikoloneritas bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan antar variabel belas (Gunawan, 

2015:94). Untuk menguji hipotesis digunakan uji hipotesis (uji t) dan uji hipotesis 

(uji F). Selanjutnya untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang diberikan 

variabel independen terhadap variabel dependen di uji dengan koefisien 

determinasi (Budiyono, 2015:184). Selanjutnya sumbangan prediktor (SE dan SR) 

digunakan untuk mencari sumbangan relative (Budiyono, 2015:184).  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil penyebaran angket yang penulis sampaikan kepada 131 Siswa Kelas X IPS 

SMA Batik 1 Surakarta, mengenai Persepsi Variasi Mengajar Guru sebanyak 16 

pertanyaan. Dari hasil tersebut dapat diperoleh nilai tertinggi sebesar 64, nilai 

terendah sebesar  36, nilai rata-rata sebesar  51,40, median atau nilai tengah 
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sebesar  52, modus atau nilai paling sering muncul adalah 55 dan standar deviasi 

atau penyimpangan dari rata-rata sebesar 7,385.  

Untuk mempermudah memahami data Persepsi Variasi Mengajar Guru, 

maka data disajikan dalam bentuk gambar histogram dan poligon  sebagai   

berikut : 

 

Gambar 1.  Histogram Persepsi Variasi Guru Mengajar 

 

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa histogram mempunyai 

kemiripan bentuk dengan kurva normal, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

persepsi variasi mengajar guru memiliki distribusi yang mendekati normal. Untuk 

mengetahui lebih jelas apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat 

dari perhitungan uji normalitas. 

Hasil penyebaran angket yang penulis sampaikan kepada 131 siswa Kelas 

X IPS SMA Batik 1 Surakarta, mengenai Motivasi Belajar sebanyak 14 

pertanyaan. Dari hasil tersebut dapat diperoleh nilai tertinggi sebesar  56, nilai 

terendah sebesar 30, nilai rata-rata sebesar 40,96, median atau nilai tengah sebesar  

44, modus atau nilai paling sering muncul adalah  32 dan standar deviasi atau 

penyimpangan dari rata-rata sebesar 7,013. 

Data Motivasi Belajar maka data disajikan dalam bentuk gambar 

histogram dan poligon  sebagai berikut : 
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Gambar 2. Histogram Motivasi Belajar 

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa histogram mempunyai 

kemiripan bentuk dengan kurva normal, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

motivasi belajar memiliki distribusi yang mendekati normal. Untuk mengetahui 

lebih jelas apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat dari 

perhitungan uji normalitas. 

Hasil prestasi belajar yang didapat 131 siswa Kelas X IPS  SMA Batik 1 

Surakarta. Dari hasil tersebut dapat diperoleh nilai tertinggi sebesar 95, nilai 

terendah sebesar  75,  rata-rata atau mean sebesar 85,11, median atau nilai tengah 

sebesar  85, modus atau nilai yang paling sering muncul sebesar 85, dan nilai 

standart deviasi sebesar  5,503. Selanjutnya untuk mempermudah memahami data 

Kesulitan dalam mengerjakan, maka data disajikan dalam bentuk gambar 

histogram dan poligon sebagai berikut : 

 

Gambar 3. Histogram Prestasi Belajar 
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Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa histogram mempunyai 

kemiripan bentuk dengan kurva normal, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

prestasi belajar memiliki distribusi yang mendekati normal. Untuk mengetahui 

lebih jelas apakah data berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat dari 

perhitungan uji normalitas. 

Uji prasyarat yang digunakan ada tiga yaitu uji normalitas, uji linearitas, 

dan uji multikolinearitas. Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah 

data dari sampel penelitian berasal dari populasi yang berdistribusi  normal atau 

tidak. 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 

Variabel N 
Probabilitas 

signifikansi 

Tingkat 

Kesalahan 

(α) 

Kesimpulan 

Persepsi Variasi Guru Mengajar 131 0,076 0,05 Normal 

Motivasi Belajar 131 0,089 0,05 Normal 

Prestasi Belajar 131 0,085 0,05 Normal 

  Sumber : Hasil pengelolaan data SPSS versi 16.0   

Tujuan uji linieritas adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan 

antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. 

Tabel 2. Ringkasan Uji Linieritas 

Variabel 
Fhitung Ftabel Sign. 

Tingkat 

Kesalahan 
Keterangan 

Persepsi Variasi Guru Mengajar 1,467 1,612 0,093 0,05 Linier  

Motivasi Belajar 1,537 1,612 0,069 0,05 Linier 

Sumber: Hasil pengelolaan data SPSS versi 16.0   

Uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah variabel independen 

yang satu dengan variabel independen yang lain dalam model terdapat pengaruh 

yang sempurna atau tidak. 

Tabel 3.  Hasil Pengujian Multikolinieritas 

No Variabel Tolerance VIF Keterangan 

1 Persepsi Variasi Guru Mengajar 0,215 4,659 Bebas multikolinieritas 

2 Motivasi Belajar 0,215 4,659 Bebas multikolinieritas 

Sumber : Data primer yang diolah, 2016 
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Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu di uji dengan analisis 

regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis untuk 

mengetahui pengaruh dari Persepsi Variasi Mengajar Guru dan Motivasi 

Belajar  terhadap Prestasi Belajar. Dalam analisis regresi linier berganda ini, 

rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1X + b2X2       (1) 

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model B T Sig. 

 (Constant) 52,967   

Persepsi Variasi Guru Mengajar 0,248 3,545 0,001 

Motivasi Belajar 0,442 6,009 0,000 

Sumber : Hasil pengelolaan data SPSS versi 16.0   

Dari hasil tersebut, maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:  

Y = 52,967 + 0,248X  + 0,442X2        (2) 

Dari persamaan regresi linier berganda diatas memberikan keterangan 

sebagai berikut:  

a = 52,967, Dari hasil tersebut menunjukkan konstanta sebesar 52,967; artinya 

jika Persepsi Variasi Mengajar Guru dan Motivasi Belajar 

nilainya adalah 0, maka Prestasi Belajar nilainya sebesar 52,967. 

b1 = 0,248,  Dari hasil tersebut menunjukkan koefisien regresi Persepsi Variasi 

Mengajar Guru sebesar 0,248; artinya jika variabel independen 

tetap dan  Persepsi Variasi Mengajar Guru mengalami kenaikan 1 

poin, maka prestasi belajar akan mengalami kenaikan sebesar 0,248. 

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara 

Persepsi Variasi Mengajar Guru dengan Prestasi Belajar.  

b2 = 0,442,  Dari hasil tersebut menunjukkan koefisien regresi Persepsi Motivasi 

Belajar sebesar 0,442; artinya jika variabel independen lain tetap dan  

Motivasi Belajar mengalami kenaikan 1 poin, maka prestasi belajar 

akan mengalami kenaikan sebesar 0,442. Koefisien bernilai positif 

artinya terjadi hubungan positif antara Motivasi Belajar dengan Prestasi 

Belajar.  
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Setelah dilakukan regresi linier berganda, hipotesis dapat diuji melelui uji 

hipotesis persial (uji t) dan hipotesis serempak (uji F). uji hipotesis persial (uji t) 

dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing independen yaitu 

persepsi variasi mengajar guru (X1) dan motivasi belajar (X2) secara individu 

terdapat variabel dependen yaitu prestasi belajar (Y), sehingga dapat diketahui 

apakah hipotesis yang sudah ada dapat diterima atau tidak. Keputusan uji t yaitu 

membandingkan nilai thitung dan ttabel atau membandingkan nilai signifikansi 

dengan 0,05.  

Dari perhitungan uji t diperoleh hasil dari thitung = 3,545  > ttabel = 1,979, 

maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Persepsi Variasi 

Mengajar Guru terhadap Prestasi belajar. Dari hasil ini menunjukkan bahwa 

hipotesis 1 yang menyatakan “Persepsi variasi mengajar guru berpengaruh 

terhadap prestasi belajar Ekonomi pada siswa kelas X IPS SMA Batik 1 Surakarta 

tahun ajaran 2017/2018” terbukti kebenarannya. Signifikansi dalam penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qonitah Happy Exacta (2015), 

yang berjudul “Pengaruh persepsi tentang variasi gaya mengajar dosen dan 

penggunaan media pembelajaran terhadap prestasi belajar manajemen keuangan 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi fakultas keguruan dan ilmu 

pendidkan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan tahun 2012”. 

Dari perhitungan uji t diperoleh hasil dari thitung = 6,009 > ttabel = 1,979, 

maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang signifikan Motivasi Belajar  

terhadap Prestasi Belajar. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis 2 yang 

menyatakan “Motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar 

Ekonomi pada siswa kelas X IPS SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2017/2018” 

terbukti kebenarannya. Signifikansi dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Agung Febrianto (2013), yang berjudul “Pengaruh 

keterampilan mengelola kelas dan gaya mengajar guru terhadap keaktifan belajar 

siswa kelas XI materi pembelajaran pembangunan ekonomi SMA Negeri 2 

Salawi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat 

pengaruh keterampilan mengelola kelas dan gaya mengajar guru terhadap 

keaktifan belajar siswa sebesar 47,5%. Secara parsial keterampilan mengelola 
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kelas berpengaruh sebesar 54,4% dan gaya mengajar guru berpengaruh sebesar 

36,6%. 

Uji F untuk mengetahui apakah Persepsi Variasi Mengajar Guru dan 

Motivasi Belajar secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti 

(signifikan) terhadap Prestasi Belajar pada Siswa Kelas X IPS. Dengan 

didapatnya Fhitung = 201,356 > Ftabel = 3,067, maka Ho ditolak sehingga secara 

bersama-sama ada pengaruh yang signifikan Persepsi Variasi Mengajar Guru 

(X1) dan Motivasi Belajar (X2)  terhadap Prestasi Belajar. Dari hasil ini 

menunjukkan bahwa hipotesis 3 yang menyatakan “Persepsi variasi mengajar 

guru dan motivasi belajar siswa berpengaruh terhadap prestasi belajar Ekonomi 

pada siswa kelas X IPS SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2017/2018” terbukti 

kebenarannya. 

4. PENUTUP  

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan di bab sebelumnya 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi variasi mengajar guru dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Dibuktikan dengan hasil analisis regresi 

berganda diketahui koefisien regresi dari ada pengaruh signifikan antara persepsi 

variasi mengajar guru terhadap prestasi belajar berdasarkan uji t diperoleh dari 

thitung = 3,545 > ttabel = 1,979 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,001 dengan 

sumbangan prediktor sebesar 73,5. Pengaruh yang signifikan antara motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar berdasarkan uji t diperoleh dari thitung = 6,009 > 

ttabel =1,979 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan predictor 

sebesar 75,9.  

Pengaruh yang signifikan antara persepsi variasi mengajar guru dan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar terbukti kebenarannya. Hal ini 

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

201,356 > 3,067 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,759 menunjukan besarnya pengaruh variasi mengajar 

guru dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar adalah 75,9% sedangkan 

24,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 
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