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ABSTRAK

Muchammad Andri .H, 2013. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Keterampilan
Guru Menjelaskan Konsep Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar
AutoCAD Pada Siswa Kelas XI Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan
SMK Negeri 4 Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013. Drs. Gunadi, M.T. Ir.
Moch Husni Dermawan, M.T.
Kata Kunci : Persepsi Siswa, Minat Belajar Siswa, Hasil Belajar
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan Pengaruh Persepsi
Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep Dan Minat Belajar
Siswa Terhadap Hasil Belajar AutoCAD Pada Siswa Kelas XI Bidang Keahlian
Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 4 Semarang Tahun Pelajaran
2012/2013.
Penelitian deskriptif kuantitatif ini menggunakan Populasi semua siswa
kelas XI semester IV jurusan Gambar Bangunan yang berjumlah 90 siswa.
Pengumpulan data Persepsi siswa dan Minat Belajar Siswa dengan teknik angket
dan wawancara dimana pengujian instrumen terlebih dahulu diuji coba kepada
siswa kemudian dihitung validitas dan reliabilitas sedangkan data Hasil Belajar
AutoCAD diperoleh dari teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang
digunakan yaitu teknis analisis regresi sederhana dan teknik analisis regresi
ganda. Sebelum analisis data terlebih dahulu diadakan pengujian persyaratan
analisis meliputi uji normalitas dan linieritas.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan
signifikan Persepsi Siswa terhadap Hasil Belajar ditunjukkan dengan nilai rx1y
(0,830), r2x1y (0,689) dan Nilai t hitung > t tabel (13,984 > 1,98667 ) pada taraf
signifikansi 5%. Keterampilan Guru dalam Menjelaskan Konsep memberikan
pengaruh Persepsi siswa terhadap Hasil Belajar dan Minat Belajar Siswa juga
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Hasil Belajar yang
ditunjukkan dengan nilai rx2y (0,907), r2x2y (0,823) dan Nilai t hitung > t tabel
(20,208 > 1,98667 ) pada taraf signifikansi 5%. Kemudian variable Persepsi
Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep Dan Minat Belajar
Siswa memberi sumbangan efektif terhadap Terhadap Hasil Belajar AutoCAD
Pada Siswa Kelas XI Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri
4 Semarang sebesar 76,08%. Kesimpulan penelitian ini adalah Persepsi Siswa
Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep Dan Minat Belajar Siswa
sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa Kelas XI Bidang Keahlian Teknik
Gambar Bangunan SMK Negeri 4 Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Sejak awal Milenium ketiga Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK) berkembang demikian pesat, khususnya di bidang teknologi dan
rekayasa. Di satu sisi era ini membawa iklim yang semakin terbuka
untuk saling bekerja sama, saling mengisi dan saling melengkapi.
Namun di sisi lain, era ini juga membawa kepada persaingan yang
sangat kompetitif. Sehubungan dengan kondisi ini, banyak dunia kerja
saat ini menuntut tenaga kerja yang siap pakai dalam artian tenaga kerja
yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik pada suatu bidang
tertentu. Kondisi

ini merupakan

tantangan bagi dunia pendidikan,

khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Oleh karena itu, mata pelajaran Autocad berhubungan langsung
dengan IPTEK (Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi) terkhusus pada teknik
bangunan dan kehidupan sehari–hari yang mempunyai peranan penting
dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu
Autocad perlu diajarkan dan dikuasai seluruh peserta didik di sekolah
menengah kejuruan dan perguruan tinggi. Maka tidaklah mengherankan
kalau Autocad menjadi perhatian dan sorotan dari berbagai pihak.
Khusus untuk melihat kualitas belajar, maka idealnya siswa
menguasai semua mata pelajaran yang terdapat pada Program Normatif,
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Program Adaptif, Program Produktif. Namum penguasaan menggambar
ataupun AUTOCAD yang terdapat

dalam

Program

Produktif

perlu

mendapat perhatian, karena mata pelajaran ini membahas tentang
menggambar dengan menggunakan komputer. Mata pelajaran ini sangat
berguna karena merupakan syarat kejuruan, yaitu mempunyai hubungan
erat dengan mata pelajaran lainnya yang berhubungan dengan Program
Produktif untuk mengukur keberhasilan siswa di lapangan kerja yang
sebenarnya, dalam hal ini dapat digunakan indikator–indikator, seperti
proporsi lulusan

yang

mendapat

pekerjaan

sesuai

dengan

bidang

studinya, jarak waktu antara kelulusan dan saat mendapat pekerjaan,
dan keberhasilan lain.
Namun kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal ini
dilihat dari rendahnya penguasaan siswa

terhadap pelajaran Autocad

dilingkungan SMK Negeri 4 Semarang, yang dilihat dari hasil belajar
siswa pada Daftar Kumpulan Nilai (DKN), yang seharusnya penguasaan
pelajaran autocad dapat tinggi dan dapat dipahami siswa dengan baik
dikarenakan dipengaruhi oleh persepsi siswa tentang keterampilan guru
dalam menjelaskan dan kurangnya minat siswa terhadap pelajaran autocad
sehingga hasil yang didapat kurang.
Pembelajaran di kelas merupakan
meningkatkan

penguasaan

dan

salah

keterampilan.

satu usaha
Dalam

untuk
proses

pembelajaran, siswa harus belajar dengan sungguh–sungguh dan guru
memberikan informasi–informasi secara sistematik.
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Keberhasilan pendidikan di sekolah dapat diketahui dari prestasi
siswa dalam belajarnya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor dari diri
siswa khususnya kemandirian belajar siswa dan faktor dari luar siswa.
Kemandirian siswa merupakan hal yang perlu diperhatikan guru
sehingga proses

belajar

mengajar

yang

ditempuh

benar-benar

memperoleh hasil yang optimal. Untuk mendapatkan hasil yang optimal
khususnya dalam proses pembelajaran yang berlangsung di sekolah
banyak

dipengaruhi

oleh

Komponen–komponen

guru

komponen-komponen
dalam

mengajar

pembelajaran.
tersebut meliputi

kompetensi menggunakan metode yang bervariasi, kompetensi dalam
menggunakan media yang sesuai dengan tujuan belajar dan materi yang
diajarkan, kompetensi dalam menggunakan gaya bahasa yang tidak
monoton,

kompetensi dalam

membimbing.

Hal

ini

mengemukakan

pertanyaan-pertanyaan

akan menunjukkan kompetensi guru dalam

mengajar Dalam proses pembelajaran, salah satu keterampilan dasar yang
dominan digunakan adalah keterampilan menjelaskan, karena tanpa
penjelasan

yang sistematis, siswa sulit

untuk menerima pelajaran

dengan baik, terlebih lagi pelajaran Autocad yang banyak menggunakan
instruksi.
Selain keterampilan dan minat, persepsi siswa terhadap keterampilan
guru menjelaskan suatu daya siswa dari hasil mengamati, mengetahui, dan
mengartikan setelah alat indera siswa mendapat rangsangan dari yang di
tampilkan oleh guru ketika

menjelaskan.

Keterampilan

guru

dalam

4

penjelasan materi merupakan stimulus yang mengkehendaki adanya
tanggapan dari dari siswa yang bisa ditanggapi sebagai hal positif dan
negatif,

tergantung

siswa

mempersepsikan apakah positif sehingga

keterampilan dan minat belajarnya dapat terkekola dengan baik

untuk

mencapai keoptimalan proses belajar ataukah sebaliknya. Persepsi siswa
akan berhubungan dengan keterampilan dan minat serta prestasi belajarnya
karena merupakan kesan pertama untuk mencapai suatu keberhasilan
dalam pembelajaran.
Keberhasilan siswa dalam mempelajari Autocad juga sangat
ditentukan oleh persepsi siswa terhadap kemampuan guru dalam
memberikan instruksi dalam pelajaran autocad, sehingga siswa termotivasi
untuk mengikuti pelajaran tersebut dengan minat yang tinggi, karena dengan
minat yang tinggi siswa mempelajari pelajaran autocad dengan penuh
semangat dan berusaha mempelajari dan mengikuti pelajaran autocad yang
diinstruksikan guru sehingga siswa dapat berhasil memahami pelajaran
autocad dengan baik.
Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti ingin mengetahui
“Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan
Konsep Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar AutoCAD Pada
Siswa Kelas XI Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri
4 Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013”.
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1.2 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi
permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah persepsi siswa terhadap keterampilan Guru menjelaskan
pembelajaran

dengan penguasaan pelajaran Autocad siswa kelas XI

semester IV bidang keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 4
Semarang?
2. Bagaimanakah minat siswa terhadap pelajaran Autocad

siswa kelas

XI Semester IV bidang keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK
Negeri 4 Semarang?
3. Seberapa besar pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar siswa?
4. Seberapa besar pengaruh persepsi siswa terhadap keterampilan guru
menjelaskan konsep mata pelajaran Autocad terhadap hasil belajar siswa?
1.3 Pembatasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah, serta terbatasnya daya dan waktu
yang dimiliki

penulis,

maka

penelitian

ini

dibatasi

membahas

permasalahan pada Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan
Konsep dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Autocad Pada Siswa Kelas
XI Semester IV Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 4
Semarang TP 2012/2013 Pada Semester IV .
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1.4 Perumusan Masalah
Adapun rumusan masalah pada penelitian adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pengaruh antara persepsi siswa terhadap keterampilan guru
menjelaskan mata pelajaran Autocad dengan hasil belajar siswa?
2. Bagaimana pengaruh minat belajar dengan mata pelajaran autocad
terhadap hasil belajar siswa?
3. Seberapa besar

pengaruh persepsi siswa terhadap keterampilan guru

menjelaskan dan minat belajar terhadap hasil belajar siswa

kelas XI

Semester IV Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 4
Semarang?
1.5 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas Penelitian ini bertujuan untuk
mendapatkan bukti empiris mengenai :
1. Untuk mengetahui persepsi siswa tentang keterampilan Guru menjelaskan
pada siswa

kelas XI Semester

IV Bidang Keahlian Teknik Gambar

Bangunan SMK Negeri 4 Semarang.
2. Untuk mengetahui minat belajar Autocad pada siswa kelas XI Semester IV
Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 4 Semarang.
3. Pengaruh persepsi siswa tentang keterampilan guru menjelaskan konsep
dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar autocad pada siswa XI
Semester IV Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 4
Semarang.
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1.6 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada dua, antara lain:
a. Kegunaan Teoritis :
1) Sebagai bahan informasi bagi siswa SMK, tentang perlunya
menambah hazanah ilmu pengetahuan pelajaran Autocad, sehingga
menimbulkan minat belajar dalam meningkatkan hasil belajar yang
optimal, khususnya mata pelajaran Autocad.
2) Sebagai

bahan

informasi

bagi

peneliti–peneliti

yang

ada

hubunganya dengan masalah hasil pelajaran Autocad.
b. Kegunaan Praktisi :
1) Sebagai bahan informasi bagi guru SMK, khususnya yang mengajar
mata pelajaran Autocad, di dalam pelaksanaan mengajar yang dapat
menumbuhkan persepsi yang baik dari siswa.
2) Sebagai bahan informasi bagi pihak sekolah, khususnya guru di
dalam upayanya
mendukung

menanam

minat

belajar

siswa

guna

dapat

hasil belajar yang optimal, khususnya mata pelajaran

Autocad.
1.7 Sistematika Penelitian
Bab satu pendahuluan. Bab ini dimaksudkan untuk mengantarkan kepada
pembaca tentang isi skripsi, oleh karena itu dalam bab ini terdiri atas: latar
belakang masalah, identifikasi

masalah, pembatasan masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.
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Bab dua landasan teori. Teori adalah pendapat seseorang yang diakui
kebenarannya oleh umum sehingga dapat dijadikan anutan. Landasan teori
ini merupakan kajian dari teori-teori yang melandasi pemecahan masalah.
Bab tiga metode Penelitian. Berfungsi memberikan penjelasan tentang
segala sesuatu yang berhubungan dengan cara penelitian dan statistik
pengolahan data hasil penelitian. Metode penelitian berisi tentang: populasi
penelitian, variabel penelitian, validitas dan reliabilitas insrumen, metode
pengumpulan data, serta metode analisis data.
Bab empat

hasil penelitian dan

pembahasan. Hasil penelitian dan

pembahasan berfungsi memberi penjelasan tentang hasil-hasil perhitungan
yang dilakukan dan pembahasan penelitian tersebut.
Bab lima penutup. Bab ini berfungsi memberi gambaran akhir hasil
penelitian yang telah dilaksanakan. Penutup berisi simpulan hasil penelitian
dan saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Persepsi
Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan,
yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu
indera. Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia
luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu,
diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan
mengerti tentang apa yang diindera.
Dengan kata lain persepsi adalah proses yang menyangkut masuknya
pesan atau informasi kedalam otak manusia. Persepsi merupakan keadaan
integrated dari individu terhadap stimulus yang diterimanya. Apa yang ada
dalam diri individu, pikiran, perasaan, pengalaman-pengalaman individu akan
ikut aktif berpengaruh dalam proses persepsi.
Dalam buku Organisasi Dan Manajemen Perilaku, memberikan
definisi persepsi adalah proses kognitif yang dipergunakan oleh individu
untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap obyek).
Persepsi juga merupakan proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh
individu. Oleh karena itu, setiap individu memberikan arti kepada stimulus
secara berbeda meskipun objeknya sama. Cara individu melihat situasi
seringkali lebih penting daripada situasi itu sendiri.
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Dari

pendapat

tersebut

dapat

disimpulkan

bahwa pengertian

persepsi merupakan suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh
individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga
individu dapat memahami dan mengerti tentang stimulus yang diterimanya
tersebut. Proses menginterpretasikan stimulus ini biasanya dipengaruhi pula
oleh pengalaman dan proses belajar individu.
http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yangmempengaruhi/ 11/4/2013 10:52
2.2

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
Pada dasarnya faktor yang mempengaruhi persepi dibagi menjadi 2 yaitu
Faktor Internal dan Faktor Eksternal.
http://www.duniapsikologi.com/persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yangmempengaruhi/ 11/4/2013 10:52
2.2.1 Faktor Internal
Yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam
diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain :
a.

Fisiologis. Informasi masuk melalui alat indera, selanjutnya
informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi
usaha untuk memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya.
Kapasitas indera untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda
sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

b.

Perhatian. Individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan
untuk memperhatikan atau memfokuskan pada bentuk fisik dan
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fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang
berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga
berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu
obyek.
c.

Minat. Persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung pada
seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan
untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan
seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau
dapat dikatakan sebagai minat.

d.

Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana
kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang
dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.

e.

Pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung
pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat
kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam
pengertian luas.

f.

Suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang,
mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu
yang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima,
bereaksi dan mengingat.
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2.2.2 Faktor Eksternal
Yang mempengaruhi persepsi, merupakan karakteristik dari
linkungan dan obyek-obyek yang terlibat didalamnya. Elemen-elemen
tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia
sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau
menerimanya.

Sementara

itu

faktor-faktor

eksternal

yang

mempengaruhi persepsi adalah :
a.

Ukuran dan penempatan dari obyek atau stimulus. Faktor ini
menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka
semakin mudah untuk dipahami. Bentuk ini akan mempengaruhi
persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek
individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk
persepsi.

b.

Warna dari obyek-obyek. Obyek-obyek yang mempunyai cahaya
lebih banyak, akan lebih mudah dipahami (to be perceived)
dibandingkan dengan yang sedikit.

c.

Keunikan

dan

kekontrasan

stimulus.

Stimulus

luar

yang

penampilannya dengan latarbelakang dan sekelilingnya yang sama
sekali di luar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik
perhatian.
d.

Intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan
memberi makna lebih bila lebih sering diperhatikan dibandingkan
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dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan
daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi persepsi.
e.

Motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian
terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan
pandangan dibandingkan obyek yang diam.

2.3 Pengertian Ketrampilan Menjelaskan
Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran ialah keterampilan
manyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk
menunjukan adanya hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainya,
misalnya hubungan sebab dan akibat, definisi dengan contoh atau dengan
sesuatu yang belum diketahui.
2.4 Tujuan Ketrampilan Menjelaskan
a. Membimbing murid memahami materi yang dipelajari.
b. Melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah.
c. Untuk memberikan balikan kepada murid mengenai tingkat pemahamanya
dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka.
d. Membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran
serta menggunakan bukti-bukti dalam pemecahkan masalah.
e. Menolong siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, dan
prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar.
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2.5 Komponen-komponen Ketrampilan Menjelaskan
a. Komponen merencanakan
Penjelasan yang diberikan oleh guru perlu direncanakan dengan baik,
terutama yang berkenan dengan pesan dan penerima pesan.
1) Isi pesan (materi) meliputi :
a) Analisis masalah secara keseluruhan, dalam hal ini termasuk
mengidentifikasikan unsur-unsur apa yang akan dihubungkan dalam
penjelasan tersebut.
b) Penemuan jenis hubungan yang ada antara unsur-unsur yang
dikaitkan tersebut.
c) Penggunaan hukum atau generalisasi yang sesuai dengan hubungan
yang telah ditentukan.
2) Penerima pesan
Merencanakan suatu penjelasan harus mempertimbangkan penerima
pesan. Penjelasan yang disampaikan tersebut sangat bergantung pada
kesiapan anak yang mendengarkanya. Hal ini berkaitan erat dengan
jenis kelamin, usia, kemampuan, latar belakang, sosial, dan lingkungan
belajar. Oleh karena itu, dalam merencanakan sesuatu penjelasan harus
selalu mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas.
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b. Penyajian suatu penjelasan
Penyajian suatu penjelasan dapat ditingkatkan hasilnya dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
1) Kejelasan
Penjelasan hendaknya diberikan dengan menggunakan bahasa
yang mudah dimengerti oleh siswa dan menghindari penggunaan
ucapan-ucapan dan istilah-istilah lain yang tidak dapat dimengerti oleh
siswa.
2) Penggunaan contoh dan ilustrasi
Dalam memberikan penjelasan sebaiknya menggunakan contohcontoh yang ada hubunganya dengan sesuatu yang dapat ditemui oleh
siswa dalam kehidupan sehari-hari.
3) Pemberian tekanan
Dalam

memberikan

penjelasan,

guru

harus

mengarahkan

perhatian siswa agar terpusat pada masalah pokok dan mengurangi
informasi yang tidak penting. Dalam hal ini guru dapat menggunakan
tanda atau isyarat lisan, seperti “yang terpenting”, “perhatikan baik-baik
konsep ini” atau “perhatikan yang ini agak susah”.
4) Penggunaan balikan
Guru hendaknya memberi kesempatan kepada siswa untuk
menunjukan pemahaman, keraguan, atau ketidakmengertiannya ketika
penjelasan itu diberikan. Berdasarkan balikan itu guru perlu melakukan
penyesuaian dalam penyajianya, misalnya kecepatanya, memberikan
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contoh tambahan atau mengulangi kembali hal-hal yang penting.
Balikan tentang sikap siswa dapat dijaring bersamaan dengan
pertanyaan yang bertujuan menjaring balikan tentang pemahaman
mereka.
2.6 Prinsip-prinsip ketrampilan menjelaskan
a. Penjelasan dapat diberikan pada awal, di tengah, ataupun di akhir jam
pertemuan (pelajaran), tergantung pada keperluanya. Penjelasan itu dapat
juga diselingi dengan tujuan pembelajaran.
b. Penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran.
c. Guru dapat memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari siswa
ataupun yang direncanakan oleh guru sebelumnya.
d. Materi penjelasan harus bermakna bagi siswa
e. Penjelasan harus sesuai dengan kemampuan dan karateristik siswa.
2.7 Pengertian Minat Belajar
Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan
kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.
(Muhibbin syah 2007:151).
2.8 Factor Factor Yang Mempengaruhi Minat Belajar
a) Faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa, antara lain:
1) Faktor Internal
Faktor internal adalah sesuatu yang membuat siswa berminat yang
datangnya dari dalam diri. Menurut Reber dalam Muhibbin Syah (2007:
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151)

faktor

internal

tersebut

adalah

”pemusatan

perhatian,

keingintahuan, motovasi, dan kebutuhan”.
2) Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah sesuatu yang membuat siswa berminat
yang datangnya dari luar diri, seperti: dorongan dari orang tua,
dorongan dari guru, rekan, tersedianya prasarana dan sarana atau
fasilitas, dan keadaan lingkungan.
b) Faktor-faktor yang menimbulkan minat pada diri seseorang terhadap
sesuatu dapat digolongkan sebagai berikut:
1) Faktor kebutuhan dari dalam.
Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan yang berhubungan dengan
jasmani dan kejiwaan.
2) Faktor motif sosial.
Timbulnya minat dalam diri seseorang dapat didorong oleh motif sosial
yaitu kebutuhan untuk mendapatkan pengakuan, penghargaan dari
lingkungan ia berada.
3) Faktor emosional.
Faktor yang merupakan ukuran intensitas seseorang dalam menaruh
perhatian terhadap suatu kegiatan atau objek tertentu.
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2.9 Unsur-Unsur Minat
Seseorang dikatakan berminat terhadap sesuatu bila individu itu memiliki
beberapa unsur, antara lain:
a. Perhatian
Seseorang dikatakan berminat apabila individu disertai adanya
perhatian, yaitu kreativitas jiwa yang tinggi yang semata-mata tertuju pada
suatu obyek, jadi seseorang yang berminat terhadap sesuatu obyek yang
pasti perhatiannya akan memusat terhadap sesuatu obyek tersebut.
b. Kesenangan
Perasaan senang terhadap sesuatu obyek baik orang atau benda
akan menimbulkan minat pada diri seseorang, orang merasa tertarik
kemudian pada gilirannya timbul keinginan yang dikehendaki agar obyek
tersebut menjadi miliknya. Dengan demikian maka individu yang
bersangkutan berusaha untuk mempertahankan obyek tersebut.
c. Kemauan
Kemauan yang dimaksud adalah dorongan yang terarah pada suatu
tujuan yang dikehendaki oleh akal pikiran. Dorongan ini akan melahirkan
timbulnya suatu perhatian terhadap suatu obyek. Sehingga dengan
demikian akan muncul minat individu yang bersangkutan.
2.10 Fungsi Minat
Minat berfungsi sebagai pendorong keinginan seseorang, penguat
hasrat dan sebagai penggerak dalam berbuat yang berasal dari dalam diri
seseorang untuk melakukan suatu dengan tujuan dan arah tingkah laku
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sehari-hari. Hal ini diterangkan oleh Sardiman yang menyatakan berbagai
fungsi minat, yaitu sebagai berikut:
a. Mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak atau motor
yang melepaskan energi.
b. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai.
c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang
serasi guna mencapai tujuan.
2.11 Pengertian Hasil Belajar
Penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauhmana
ia telah mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai hasil belajar.
Seperti yang dikatakan oleh Winkel (2005: 168) bahwa “Proses belajar yang
dialami oleh siswa menghasilkan perubahan-perubahan dalam bidang
pengetahuan dan pemahaman, dalam bidang nilai, sikap dan keterampilan”.
Adanya perubahan tersebut tampak dalam hasil belajar yang dihasilkan oleh
siswa terhadap pertanyaan, persoalan atau tugas yang diberikan oleh guru.
Melalui hasil belajar siswa dapat mengetahui kemajuan-kemajuan yang
telah dicapainya dalam belajar.
Hasil belajar merupakan suatu prestasi yang dicapai setelah
mengikuti proses belajar mengajar. Menurut Sudjana (2005 : 220) “Hasil
belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa / mahasiswa setelah ia
menerima pengalaman belajar. Sejalan dengan itu Winkel (2005 : 53)
mengatakan bahwa seseorang dikatakan berhasil dalam belajar apabila
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terjadi perubahan-perubahan tingkah laku pada dirinya dan perubahan ini
terjadi karena latihan dan pengalaman yang dialaminya.
Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil
belajar merupakan hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa berupa
suatu kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di sekolah pada
jangka waktu tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester di dalam bukti
laporan yang disebut rapor.
2.12 Factor Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Untuk meraih hasil belajar yang baik banyak sekali faktor-faktor
yang mempengaruhinya. Menurut Sumadi Suryabrata (2002: 233) dan
Winkel (2005: 591), ”Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi
belajar dan hasil belajar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor
internal dan faktor eksternal”.
2.12.1 Faktor Internal
Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang
dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor ini dapat dibedakan
menjadi dua kelompok, yaitu :
a. Faktor Fisiologis
Dalam hal ini, faktor fisiologis yang dimaksud adalah
faktor yang berhubungan dengan kesehatan dan panca indera.
Seorang siswa pada dasarnya adalah manusia biasa yang sama
dengan manusia yang lain. Dalam menjalani kehidupannya sangat
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dibantu oleh keadaan kesehatan badan dan kesempurnaan panca
inderanya.
Semakin sehat dan sempurna keadaan panca inderanya,
maka dia akan dapat berbuat sesuai dengan keinginannya dengan
mudah. Begitu juga sebaliknya, dia akan kesulitan melakukan
aktifitasnya jika ternyata mengalami gangguan kesehatan atau
panca indera.
b. Faktor Psikologis
Ada banyak faktor psikologis yang dapat mempengaruhi hasil
belajar siswa, antara lain adalah :
1) Inteligensi
Pada umumnya, hasil belajar yang ditampilkan siswa
mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat kecerdasan yang
dimiliki siswa. Menurut Winkel (2005: 529) “Hakikat
inteligensi

adalah

kemampuan

untuk

menetapkan

dan

mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu
penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu dan untuk
menilai keadaan diri secara kritis dan objektif”. Taraf
inteligensi ini sangat mempengaruhi hasil belajar seorang
siswa, di mana siswa yang memiliki taraf inteligensi tinggi
mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai hasil belajar
yang lebih tinggi. Sebaliknya, siswa yang memiliki taraf
inteligensi yang rendah diperkirakan juga akan memiliki hasil
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belajar yang rendah. Namun bukanlah suatu yang tidak
mungkin jika siswa dengan taraf inteligensi rendah memiliki
hasil belajar yang tinggi, juga sebaliknya .
2) Sikap
Sikap yang pasif, rendah diri dan kurang percaya diri
dapat merupakan faktor yang menghambat siswa dalam
menampilkan hasil belajarnya. Sikap siswa yang positif
terhadap mata pelajaran di sekolah merupakan langkah awal
yang baik dalam proses belajar mengajar di sekolah”.
3) Motivasi
Winkel

(2005:

39)

”Motivasi

belajar

adalah

keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang
menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan
dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan
belajar itu” maka tujuan yang dikehendaki oleh siswa tercapai.
Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non
intelektual. Peranannya yang khas ialah dalam hal gairah atau
semangat

belajar,

siswa

yang

termotivasi

kuat

akan

mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar.
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2.12.2 Faktor Eksternal
Selain faktor-faktor yang ada dalam diri siswa, ada hal lain
diluar diri yang dapat mempengaruhi hasil belajar yang akan diraih,
antara lain adalah :
a) Keluarga
1) Sosial Ekonomi Keluarga
Dengan sosial ekonomi yang memadai, seseorang lebih
berkesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik,
mulai dari buku, alat tulis hingga pemilihan sekolah.
2) Pendidikan Orang tua
Orang tua yang telah menempuh jenjang pendidikan
tinggi cenderung lebih memperhatikan dan memahami
pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya, dibandingkan
dengan yang mempunyai jenjang pendidikan yang lebih
rendah.
b) Sekolah
1) Sarana dan Prasarana
Kelengkapan sarana dan prasarana sekolah, seperti
papan tulis, komputer, multimedia dll, akan membantu
kelancaran proses belajar mengajar di sekolah, selain tersedia
ruangan, sirkulasi udara dan lingkungan sekitar sekolah juga
dapat mempengaruhi proses belajar mengajar
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2) Guru
Kualitas dan kinerja guru termaksud salah satu faktor yang
menentukan hasil belajar siswa.Salah satu faktor yang
mempengaruhi kualitas dan kinerja guru adalah pengusaan
bahan

ajar

dan

kemampuan

menggunakan

media

pembelajaran.
Salah satu media yang dapat digunakan oleh guru CD
Multimedia interaktif. Yang didalamnya terdapat unsur
gambar, animasi dan suara yang secara bersama-sama
menjelaskan materi pelajaran. Media pembelajaran ini sangat
berperan dalam kegiatan belajar mengajar karena membantu
guru menyampaikan materi serta dapat meningkatkan daya
serap siswa.
2.13 Pengertian AutoCAD
AutoCAD

adalah

sebuah

software

yang

berfungsi

untuk

menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh autodesk.
AutoCAD diperuntukan bagi insinyur sipil, developer, arsitek, insinyur
mesin, desainer interior dan lain-lain. Dengan AutoCAD ide-ide anda
dalam memodelkan sebuah bentuk dapat diwujudkan dengan kejelasan
yang lebih besar.
AutoCAD merupakan aplikasi perangkat lunak untuk desain bantu
komputer dan penyusunan baik dalam format 2 dimensi dan 3 dimensi.
Produk perangkat lunak ini dikembangkan dan dijual oleh autodesk, desain
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otomatisasi perusahaan terbesar didunia, kantor pusat yang terletak dikota
california dari sausalito.
2.14 Kerangka Berfikir
a. Pengaruh persepsi siswa tentang ketrampilan menjelaskan guru
terhadap hasil belajar siswa.
Persepsi

merupakan

penafsiran,

penilaian

atau

pendapat

seseorang tentang suatu objek. Apabila seseorang memiliki persepsi
yang baik

tentang suatu objek, maka hal

sikapnya untuk

menyukai

objek

itu akan mempengaruhi

tersebut. Berdasarkan

teori-teori

persepsi , dapat dijabarkan bahwa persepsi merupakan suatu proses
yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang
berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat reseptornya.
Namun proses itu tidak berhenti sampai disitu, melainkan diteruskan
ke pusat susunan syaraf yaitu otak, dan terjadilah proses psikologis,
sehingga individu menyadari apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan
sebagainya.
Hal

yang

ada

dalam

diri

individu

dan

pengalaman-

pengalaman individu akan ikut aktif dalam persepsi individu. Dalam
hubungannya dengan belajar, bila siswa memiliki persepsi yang baik
dengan ketrampilan cara menjelaskan guru maka siswa akan berminat
untuk memperhatikan ceramah materi dari guru tersebut. Sehingga minat
siswa saat guru menjelaskan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa.
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b. Pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa.
Minat adalah keinginan jiwa terhadap sesuatu objek dengan
tujuan untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. Minat sangat erat
hubungannya dengan belajar, belajar tanpa minat akan terasa
menjemukan, dalam kenyataannya tidak semua belajar siswa didorong
oleh faktor minatnya sendiri, tetapi ada yang muncul dari luar seperti
materi pelajaran, pengaruh dari gurunya, temannya, orang tuanya dll.
Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab
sekolah untuk menyediakan situasi dan kondisi yang bisa merangsang
minat siswa terhadap belajar. Jadi, yang dimaksud dari minat belajar
adalah aspek psikologi seseorang yang menampakkan diri dalam
beberapa gejala, seperti : gairah, kemauan, perasaan suka untuk
melakukan proses perubahan tingkah laku melalui berbagai kegiatan
yang meliputi mencari pengetahuan dan pengalaman, dengan kata lain,
minat belajar itu mempunyai ketergantungan pada faktor internal
seseorang (siswa) seperti perhatian, kemauan dan kebutuhan terhadap
belajar yang ditunjukkan melalui keantusiasan, partisipasi dan keaktifan
dalam belajar.
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Persepsi siswa tentang
ketrampilan menjelaskan guru
(X1)
hasil belajar
siswa (Y)

Minat belajar siswa
(X2)

Gambar 2.1. Skema Kerangka Berikir
2.15 Hipotesa Penelitian
1.

Terdapat

Pengaruh

antara persepsi

siswa tentang ketrampilan

menjelaskan konsep oleh guru terhadap minat belajar siswa.
2. Terdapat pengaruh antara minat belajar siswa terhadap hasil belajar siswa.
3. Terdapat pengaruh secara bersama sama antara persepsi siswa tentang
ketrampilan menjelaskan guru dan minat belajar siswa terhadap hasil
belajar siswa.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka metode dan jenis
penelitian

ini menggunakan metode deskriptif. Dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif.
3.2 Populasi dan Sampel
3.2.1 Populasi
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau
subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik yang tertentu yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulanya (Sugiyono:2010:61)
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI semester IV
jurusan Gambar Bangunan yang berjumlah 90 siswa, Sekolah
Menengah Kejuruan Negri 4 Semarang tahun pelajaran 2012/2013.
3.2.2 Sampel
Menurut Sugiyono (2010:62) sampel adalah bagian dari jumlah
dan karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Agar sampel yang
diambil mewakili data penelitian, maka perlu adanya perhitungan besar
kecilnya populasi.
Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan
Metode Probability Sampling dengan menggunakan teknik cluster
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sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan
sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misal
penduduk

dari

suatu

negara,

propinsi

atau

kabupaten.

(Sugiyono:2010:65). Pengambilan sampel dilakukan terhadap siswa
kelas XI semester IV jurusan Gambar Bangunan Sekolah Menengah
Kejuruan Negri 4 Semarang tahun pelajaran 2012/2013 sampel yang
diambil semuanya yang berjumlah 90 siswa.
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 4 Semarang pada Kelas XI
Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan pada tahun pembelajaran
2012/2013 dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2013.
3.4 Variabel Penelitian
Variabel atau faktor penelitian memiliki peranan sangat penting dalam
suatu penelitian pendidikan. Variabel adalah gejala yang menjadi focus
peneliti untuk diamati. (Sugiyono :2002:2)
Variabel penelitian dibedakan menjadi:
3.4.1 Variabel Independen (Independent Variables)
Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas.
Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau
berubahnya variabel dependent (Variabel Terikat). Jadi variabel
independen

adalah

lain.(Sugiyono:2002:3).

variabel

yang

mempengaruhi

variabel
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Persepsi Siswa Tentang
Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep (X₁), Minat Belajar (X₂).
3.4.2 Variabel terikat (Dependent Variables)
Variabel ini sering disebut variabel respon, Output, Kriteria,
Konskuen. Dalam bahasa indonesia sering disebut sebagai variabel
terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang mempengaruhi atau
menjadi akibat karena adanya variabel bebas.(Sugiyono:2002:3)
Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah Prestasi belajar siswa (Y₁).
3.5 Kisi-kisi Instrumen
Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan
Konsep Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Autocad Pada
Siswa Kelas Xi Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan Smk Negeri 4
Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013.
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VARIABEL

Persepsi

INDIKATOR

siswa - Kemampuan

dalam menjelaskan

guru

konsep autocad

konsep

JUMLAH

ITEM

ITEM

guru - 1,2,3

tentang keterampilan
menjelaskan

NOMOR

- Kemampuan

- 3

- 4,5

- 2

- 6,7

- 2

memberikan
ilustrasi
- Penggunaan media
- Interaksi

dengan - 8,9,10

- 3

siswa
Minat belajar siswa - Dorongan belajar
terhadap
Autocad

materi - Perhatian
- Partisipasi

- 11,12,13

- 3

- 14,15

- 2

- 16,17,18,19,20 - 5

Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen.
3.6 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :
3.6.1 Kuisioner atau Angket
Menurut Suharsimi Arikunto (2002:128) “kuesioner adalah
sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh
informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau
hal-hal yang ia ketahui” angket yang digunakan dalam penilitian ini
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menggunakan skala likert. Untuk angket persepsi dan minat belajar data
yang diperoleh angket berupa nilai skor. Kriteria pemberian skor untuk
alternatif jawaban untuk setiap item sebagai berikut : (1) Skor 4 untuk
jawaban setuju, (2) Skor 3 untuk jawaban setuju, (3) Skor 2 untuk
jawaban tidak setuju, (4) skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju.
3.6.2 Dokumentasi
Menurut Suharsimi Arikunto (2002:135) “Dokumentasi dari
asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam
melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda
tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan,
notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.
Metode ini digunakan untuk melengkapi informasi yang telah
didapat dari pengumpulan angket. Data yang diperoleh dengan metode
dokumentasi ini adalah daftar nilai siswa khusus matapelajaran autocad
SMK Negeri 4 Semarang pada Kelas XI Program Keahlian Teknik
Gambar Bangunan pada tahun pembelajaran 2012/2013.
3.6.3 Teknik Wawancara
Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan
wawancara tidak teratur. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan
data tentang tanggapan guru dan siswa. Dalam hal ini wawancara
bertujuan mengetahui secara langsung tanggapan siswa tentang persepsi
siswa tentang keterampilan guru menjelaskan konsep dan minat belajar
siswa terhadap hasil belajar.
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Tinjauan kepustakaan (library research), yaitu mempelajari
literatur-literatur dan catatan-catatan yang berhubungan dengan
permasalahan yang dibahas guna memperoleh kerangka teoritis
sekaligus sebagai kerangka dasar dan alat analisa. Hal tersebut
dimaksudkan sebagai sumber acuan untuk membahas teori yang
mendasari pembahasan masalah dalam penelitian ini. Untuk melengkapi
informasi, peneliti ini juga mengutip beberapa artikel yang diakses pada
berbagai situs internet.
3.7 Validitas dan Reliabilitas
3.7.1 Uji validitas
Menurut Suharsimi arikunto (2002:144) “validitas adalah suatu
ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan sesuatu
instrument”. Sebuah instrumen dikatakan valid bila sesuai atau mampu
mengukur apa yang diinginkan. Dalam penelitian ini diuji dengan
analisis butir yaitu menggunakan kesesuaian antara butir-butir
pertanyaan terhadap keseluruhan instrumen. Untuk mengetahui valid
atau tidaknya sebuah butir pertanyaan maka dilakukan uji validitas.
Uji validitas ini akan menggunakan rumus korelasi Product
Moment dari Karl Pearson, yaitu:

Keterangan:
rxy

= koefisien validitas
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N

= jumlah responden

∑X

= jumlah skor butir pernyataan

∑Y

= jumlah skor total pernyataan

∑XY

= jumlah hasil kali skor butir dengan skor total

∑X2

= jumlah kuadrat skor butir

∑Y2

= jumlah kuadrat skor total
(Suharsimi Arikunto, 2002: 244)

Setelah diperoleh hasil perhitungan koefisien korelasi kemudian
dikonsultasikan dengan nilai koefisien korelasi lebih besar dibandingkan
dengan nilai rtabel, maka butir instrumen adalah valid dan dapat dipakai
dalam penelitian. Apabila perhitungan koefisien korelasi lebih kecil
dibandingkan dengan nilai rtabel, maka butir instrumen tersebut gagal dan
tidak dipakai dalam penelitian.
Penentuan validitas angket persepsi siswa tentang keterampilan
guru menjelaskan konsep dan Minat belajar siswa terhadap materi
Autocad diperoleh dengan cara menghitung rxy tiap item. Hasil rxy
tersebut dikonsultasikan rtabel dengan n = 90 dan

= 0,05 yang besarnya

adalah 0,207. Item angket dikatakan valid apabila rxy > rtabel.
3.7.2 Uji Reliabilitas
Menurut Suharsimi arikunto (2002:154) “Reliabilitas menunjuk
pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya
untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut
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sudah baik.” Untuk mengetahui koefisien reliabel instrumen, maka
digunakan rumus Alpha yaitu:

r11=

Keterangan :

r11 = Reliabilitas Instrumen

b

2

2
 t

K = Banyaknya Butir Pernyataan

= Jumlah Varians Butir
= Varians Total

(Suharsimi Arikunto, 2002: 171)
Kriteria pengujian instrumen dikatakan reliabel jika rhitung lebih
besar dari rtabel pada taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian dengan
menggunakan rumus di atas diinterpretasikan dengan tingkat
keterandalan koefisien menurut Sugiyono (2010: 184) sebagai berikut:
Interfal koefisien

Intepretasi

0,000 – 0,199

Sangat Rendah

0,200 – 0,399

Rendah

0,400 – 0,599

Sedang

0,600 – 0,799

Tinggi

0,800 – 1,000

Sangat Tinggi

Tabel 3.2. Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi.
Indikator instrumen dikatakan reliabel jika koefisiensi korelasinya
sama atau lebih besar dari 0,600. Reliabilitas item angket persepsi siswa
tentang keterampilan guru menjelaskan konsep dan Minat belajar siswa
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terhadap materi Autocad ditentukan dengan menghitung koefisien
reliabilitas (r11). Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel
product moment. Dari perhitungan diperoleh r11 = 0,9965 sedangkan rtabel
0,207. Sehingga disimpulkan bahwa angket tersebut reliabel.
3.8 Metode Analisis Data
Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk
mengolah data hasil penelitian untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam
penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :
1. Uji Prasyarat Analisis
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sebaran dari
masing-masing variabel bebas mempunyai distribusi normal atau
tidak. Uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan uji
Kolmogorov-Smirnov yaitu sebagai berikut :

KD = 1,36
Keterangan:
KD = Harga Kolmogorov-Smirnov yang dicari
n1 = Jumlah sampel yang diobservasi
n2 = Jumlah sampel yang diharapkan
Hasil perhitungan selanjutnya dikonsultasikan dengan α = 0,05
pada

tabel.

Apabila

dari

hasil

perhitungan

ternyata

nilai

37

Kolmogorov-Smirnov sama atau lebih besar dengan harga tabel
maka data tersebut distribusinya normal

(Sugiyono, 2010: 159).

b. Uji Linieritas
Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah antara
variabel bebas dan variabel terikat mempunyai hubungan linier
atau tidak. Untuk uji linieritas dilakukan dengan menggunakan
analisis varian dengan garis regresi yang diperoleh dari harga F,
rumusnya sebagai berikut:
Freg =
Keterangan :
F reg = harga bilangan F untuk garis regresi
RK reg = rerata kuadrat garis regresi
RK res = rerata kuadrat residu
(Sutrisno Hadi, 2004: 13)
Hasil uji F kemudian dikonsultasikan dengan harga Ftabel dengan
taraf signifikansi 5%. Hubungan variabel bebas dan variabel
terikat dikatakan linier apabila Fhitung lebih kecil atau sama dengan
Ftabel. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat sehingga analisis dapat dilanjutkan
dengan

menghitung seberapa

signifikan pengaruh

tersebut.

Sebaliknya hubungan variabel bebas dan variabel terikat dikatakan
tidak linier jika Fhitung lebih besar dari Ftabel.
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2. Pengujian Hipotesis
a. Analisis Regresi Sederhana
Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis pertama,
kedua, dan ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri. Langkah-langkah
yang harus ditempuh dalam analisis regresi sederhana adalah :
1) Membuat garis regresi satu prediktor
Rumus:
Y = aX + K
Keterangan:
Y = variabel tergantung (kriterium)
X = variabel bebas (prediktor)
a = bilangan koefisien prediktor
K = bilangan konstan
Harga a dan K dapat dicari dengan rumus:
2
∑XY = a∑X + K∑X

∑Y = a∑X + NK
(Sutrisno Hadi, 2004: 5)
2) Menghitung koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan Y, X2
dengan Y dengan rumus sebagai berikut:

rxy =
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Keterangan:
rxy = koefisien korelasi antara X dan Y
∑XY = jumlah produk antara X dan Y
∑X2 = jumlah kuadrat skor prediktor X
∑Y2 = jumlah kuadrat kriterium Y

(Sutrisno Hadi, 2004: 293)

3) Mencari koefisien determinasi (r2) antara kriterium Y dengan
prediktor X1, prediktor X2 dapat diperoleh rumus:
r2=
Keterangan :
t = nilai thitung
r = koefisien korelasi
n = jumlah sampel
r2

= kuadrat koefisien korelasi antara variabel X dan Y
(Sugiyono, 2010: 230)
Dapat

diambil

kesimpulan

dengan atau lebih besar daripada t

bahwa
tabel

jika t

hitung

sama

pada taraf signifikansi

5% maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat
signifikan. Sebaliknya jika t

hitung

lebih kecil daripada t

tabel

dengan taraf signifikansi 5% maka pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat tidak signifikan.
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b. Analisis Regresi Ganda
Teknik ini digunakan untuk menguji hipotesis keempat,
yaitu untuk mengetahui
bebas

besarnya

koefisien

korelasi

variabel

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Langkah-

langkah yang harus ditempuh dalam analisis regresi adalah:
1) Membuat

persamaan

garis regresi

ganda

dengan

rumus

sebagai berikut:
a) Sumbangan Relatif (SR %)
Sumbangan relatif adalah persentase perbandingan
yang diberikan oleh suatu variabel bebas (X) kepada
variabel terikat (Y) dengan tidak memperhitungkan variabelvariabel lain yang tidak diteliti. Sumbangan relatif dapat
dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Y = a1x1 + a2x2 + K
Keterangan:
Y = kriterium
K = bilangan konstanta
a3 = koefisien prediktor x1
a2 = koefisien prediktor x2
X = prediktor
(Sutrisno Hadi, 2004: 28)
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2) Mencari koefisien korelasi (R) antara X1, dan X2 dengan Y
dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:
Ry(1,2) = koefisien korelasi antara Y dengan X1 dan X2
a1

= koefisien prediktor X1

a2

= koefisien prediktor X2

∑x1y = jumlah produk antara X1 dengan Y
∑x2y = jumlah produk antara X2 dengan Y
∑y2

= jumlah kuadrat kriterium Y
(Sutrisno Hadi, 2004: 28)

3) Mencari koefisien determinasi ganda (R2) antara prediktor X1 dan
X2
dengan kriterium Y Koefisien determinasi ganda menunjukkan
ketepatan garis regresi yang digunakan untuk menjelaskan
proporsi variabel terikat (Y) yang diterangkan secara
bersama-sama oleh variabel bebas (X).
Adapun rumusnya adalah :

Keterangan:
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Ry(1,2) = koefisien determinasi ganda antara X1 dan X2 dengan Y
a1

= koefisien prediktor X1

a2

= koefisien prediktor X2

∑x1y

= jumlah produk antara X1 dengan Y

∑x2y

= jumlah produk antara X2 dengan Y

∑y2

= jumlah kuadrat kriterium Y
(Sutrisno Hadi, 2004: 28)

4) Menguji signifikansi dengan uji F
Uji F digunakan untuk menguji signifikan atau tidaknya
pengaruh variabel bebas (X) secara bersama-sama terhadap
variabel terikat (Y). Adapun rumusnya adalah
Freg=
Keterangan:
Freg : harga F garis regresi
m

: cacah prediktor

N

: cacah kasus

R2 : koefisien korelasi antara kriterium dengan predictor
Jika Fhitung sama dengan atau lebih besar dari Ftabel pada taraf
signifikansi 5% maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat signifikan. Sebaliknya bila Fhitung lebih kecil dari Ftabel,
maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung tidak
Signifikan.
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(Sutrisno Hadi, 2004:23)
5) Untuk mencari sumbangan relatif dan sumbangan efektif masingmasing prediktor terhadap kriterium digunakan rumus :
a) Sumbangan Relatif (SR %)
Sumbangan relatif adalah persentase perbandingan
yang diberikan oleh suatu

variabel bebas (X) kepada

variabel terikat (Y) dengan tidak memperhitungkan variabelvariabel lain yang tidak diteliti. Sumbangan relatif dapat
dihitung dengan rumus sebagai berikut:
SR% =

x 100%

JKreg = a1∑X1Y + a2∑X2Y
Keterangan:
SR% = sumbangan relatif dari suatu predictor
a

= koefisien prediktor

∑xy = jumlah produk antara X dan Y
Jkreg = jumlah kuadrat regresi
(Sutrisno Hadi, 2004: 36)
b) Sumbangan Efektif (SE%)
Perhitungan sumbangan efektif

digunakan

untuk

mengetahui besarnya sumbangan relatif tiap prediktor dari
keseluruhan

populasi.

Sumbangan efektif

dengan rumus sebagai berikut:
SE% = SR% x R2

dapat

dihitung
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Keterangan:
SE% = sumbangan efektif dari suatu prediktor
SR% = sumbangan relatif dari suatu prediktor
R2 = koefisien determinasi ganda

(Sutrisno Hadi, 2004: 39)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan disajikan secara berturut-turut hasil penelitian yang telah
dilakukan meliputi deskripsi data penelitian, pengujian persyaratan analisis,
pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Deskripsi Data Penelitian
Data hasil penelitian terdiri dari dua variabel bebas yaitu variabel
Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep (X₁),
Minat Belajar (X₂), dan variabel terikat yaitu Prestasi belajar siswa (Y).
Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel bebas terhadap
variabel terikat dalam penelitian ini, maka pada bagian ini akan
disajikan deskripsi data dari masing-masing variabel berdasarkan data
yang diperoleh dilapangan. Pada deskripsi data berikut ini disajikan
data meliputi mean, median, modus, standar deviasi masing-masing
variabel penelitian dan juga menyajikan distribusi frekuensi masingmasing variabel. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini
sebanyak 90 siswa dengan pembagian sebagai berikut :
Kelas XI GB 1

Kelas XI GB 2

Kelas XI GB 3

30 Orang

30 Orang

30 Orang

Tabel 4.1. Pembagian Responden berdasarkan kelas.
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Dkripsi data masing-masing variabel secara rinci dapat dilihat
dalam uraian berikut ini :
4.1.1.1 Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru
MenjelaskanKonsep
Data variabel Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru
Menjelaskan Konsep diperoleh melalui angket yang terdiri dari
10 butir pernyataan. Berdasarkan data variabel persepsi Siswa
Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep yang diolah
menggunakan program SPSS versi 19 diperoleh hasil :
Data Keseluruhan
Mean

29,57

Median

30,00

Modus

31,00

Nilai Max.

38,00

Nilai Min.

20,00

Std. Deviasi

4,178

Tabel 4.2. Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru
Menjelaskan Konsep.
Dalam penentuan kecenderungan variabel Persepsi Siswa
Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep, setelah nilai
minimum (Xmin) dan nilai maksimum (Xmax) diketahui, maka
selanjutnya mencari nilai rata-rata ideal (Mi) dengan rumus Mi
= ½ (Xmax +Xmin), mencari standar deviasi ideal (SDi) dengan
rumus SDi = 1/6 (Xmax-Xmin), Berdasarkan acuan diatas, mean
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ideal variabel Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru
Menjelaskan Konsep diperoleh hasil 29. Standar deviasi ideal
variabel

Persepsi

Siswa

Tentang

Keterampilan

Guru

Menjelaskan Konsep diperoleh hasil 3.
Dari perhitungan di atas dapat dikategorikan dalam 3 kelas
sebagai berikut :
Rendah

= < (Mi – 1SDi)
= < (29 – 3)
= < 26

Sedang = (Mi – 1SDi) sampai dengan (Mi + 1SDi)
= 26 – 32
Tinggi

= < (Mi +1SDi)
= < (29 + 3)
= < 32

Hasil ini berlaku untuk pembuatan kecenderungan variabel
Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan
Konsep berdasarkan secara keseluruhan. Dari data frekuensi dan
perhitungan kecenderungan diatas dapat dibuat tabel frekuensi,
histogram frekuensi dan distribusi kecenderungan sebagai
berikut :
a) Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan
Konsep secara keseluruhan
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Jumlah kelas dihitung dengan menggunakan rumus
sturges (Sturges Rule), yaitu jumlah kelas = 1 + 3,3 log n
(Sugiyono,2003:27). Jumlah kelas = 1 + 3,3 log 90 = 7,45
dibulatkan 7.
Menghitung panjang kelas (Xmax-Xmin) / Jumlah Kelas
. Panjang Kelas (38 - 20) / 7 = 2,57 dibulatkan 3.
Berikut adalah tabel distribusi frekuensi variabel
Persepsi Siswa Tentan Keterampilan Guru Menjelaskan
Konsep :
No

Interval

Frekuensi

Frekuensi komulatif

1

20-22

7

7

2

23-26

15

22

3

27-29

19

41

4

30-32

29

70

5

33-35

15

85

6

36-38

7

92

7

39-41

0

92

Total

92

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Siswa
Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep secara
keseluruhan.
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Berdasarkan distribusi frekuensi data variabel Persepsi
Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep di
atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi
Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep secara
keseluruhan.
.Berdasarkan perhitungan di awal dapat dibuat tabel distribusi
kecenderungan sebagai berikut :
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No

Interval

Frekuensi

Frekuensi

Persen

Kategori

Komulatif
1

< 26

20

20

21,74

RENDAH

2

26 – 32

46

66

50

SEDANG

3

>32

26

92

28,26

TINGGI

Total

92

100,00

Tabel 4.4. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel Persepsi
Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep secara
keseluruhan.

Gambar 4.2. Pie Chart Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel
Persepsi Siswa secara keseluruhan.
4.1.1.2 Minat Belajar
Data variabel Minat Belajar diperoleh melalui angket yang
terdiri dari 10 butir pernyataan. Berdasarkan data variabel Minat
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Belajar yang diolah menggunakan program SPSS versi 19
diperoleh hasil :
Data Keseluruhan
Mean

30,53

Median

30,00

Modus

30,00

Nilai Max.

38,00

Nilai Min.

22,00

Std. Deviasi

3,595

Tabel 4.5. Minat Belajar.
Dalam penentuan kecenderungan variabel Minat Belajar,
setelah nilai minimum (Xmin) dan nilai maksimum (Xmax)
diketahui, maka selanjutnya mencari nilai rata-rata ideal (Mi)
dengan rumus Mi = ½ (Xmax +Xmin), mencari standar deviasi
ideal (SDi) dengan rumus SDi = 1/6 (Xmax-Xmin), Berdasarkan
acuan diatas, mean ideal variabel Minat Belajar diperoleh hasil
30. Standar deviasi ideal variabel Persepsi Siswa Tentang
Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep diperoleh hasil 2,66.
Dari perhitungan di atas dapat dikategorikan dalam 3 kelas
sebagai berikut :
Rendah

= < (Mi – 1SDi)
= < (30 – 2,66)
= < 27,34

Sedang = (Mi – 1SDi) sampai dengan (Mi + 1SDi)
= 27,34 – 32,66
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Tinggi

= < (Mi +1SDi)
= < (29 + 3)
= < 32,66

Hasil ini berlaku untuk pembuatan kecenderungan variabel
Minat Belajar berdasarkan secara keseluruhan. Dari data
frekuensi dan perhitungan kecenderungan diatas dapat dibuat
tabel

frekuensi,

histogram

frekuensi

dan

distribusi

kecenderungan sebagai berikut :
a) Minat Belajar secara keseluruhan
Jumlah kelas dihitung dengan menggunakan rumus
sturges (Sturges Rule), yaitu jumlah kelas = 1 + 3,3 log n
(Sugiyono,2003:27). Jumlah kelas = 1 + 3,3 log 90 = 7,45
dibulatkan 7.
Menghitung panjang kelas (Xmax-Xmin) / Jumlah Kelas
. Panjang Kelas (38 - 22) / 7 = 2,28 dibulatkan 2.
Berikut adalah tabel distribusi frekuensi variabel Minat
Belajar :
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No

Interval

Frekuensi

Frekuensi komulatif

1

22-23

2

2

2

24-25

6

8

3

26-27

6

14

4

28-29

14

28

5

30-31

23

51

6

32-33

14

65

7

34-35

9

74

Total

74

Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Variabel Minat Belajar Siswa
secara keseluruhan.
Berdasarkan distribusi frekuensi data variabel Minat
Belajar di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.3. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Minat
Belajar Siswa secara keseluruhan.
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.Berdasarkan perhitungan di awal dapat dibuat tabel distribusi
kecenderungan sebagai berikut :
No

Interval

Frekuensi

Frekuensi

Persen

Kategori

Komulatif
1

< 27,34

11

11

14,86

RENDAH

2

27,34 – 32,66

51

62

68,92

SEDANG

3

>32,66

12

74

16,22

TINGGI

Total

74

100,00

Tabel 4.7. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel Minat
Belajar Siswa secara keseluruhan.

Minat Belajar

14,86%

16,22%

Rendah
Sedang
68,92%

Tinggi

Gambar 4.4.. Pie Chart Distribusi Kecenderungan Frekuensi
Variabel Minat Belajar Siswa.
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4.1.1.3 Hasil Belajar
Data variabel Hasil Belajar diperoleh dari dokumentasi
berupa hasil akhir mata pelajaran AutoCAD dari jumlah
responden 90 siswa. Berdasarkan data variabel Hasil Belajar yang
diolah menggunakan program SPSS versi 19 diperoleh hasil :
Data Keseluruhan
Mean

80,27

Median

80,00

Modus

79,00

Nilai Max.

87,00

Nilai Min.

75,00

Std. Deviasi

2,891

Tabel 4.8. Hasil Belajar.
Dalam penentuan kecenderungan variabel Hasil Belajar,
setelah nilai minimum (Xmin) dan nilai maksimum (Xmax)
diketahui, maka selanjutnya mencari nilai rata-rata ideal (Mi)
dengan rumus Mi = ½ (Xmax +Xmin), mencari standar deviasi
ideal (SDi) dengan rumus SDi = 1/6 (Xmax-Xmin), Berdasarkan
acuan diatas, mean ideal variabel Hasil Belajar diperoleh hasil
81. Standar deviasi ideal variabel Persepsi Siswa Tentang
Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep diperoleh hasil 6.
Dari perhitungan di atas dapat dikategorikan dalam 3 kelas
sebagai berikut :
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Rendah

= < (Mi – 1SDi)
= < (81 – 6)
= < 75

Sedang = (Mi – 1SDi) sampai dengan (Mi + 1SDi)
= 75 – 87
Tinggi

= < (Mi +1SDi)
= < (81 + 6)
= < 87

Hasil ini berlaku untuk pembuatan kecenderungan variabel
Hasil Belajar berdasarkan secara keseluruhan. Dari data
frekuensi dan perhitungan kecenderungan diatas dapat dibuat
tabel

frekuensi,

histogram

frekuensi

dan

distribusi

kecenderungan sebagai berikut :
a) Hasil Belajar secara keseluruhan
Jumlah kelas dihitung dengan menggunakan rumus
sturges (Sturges Rule), yaitu jumlah kelas = 1 + 3,3 log n
(Sugiyono,2003:27). Jumlah kelas = 1 + 3,3 log 90 = 7,45
dibulatkan 7.
Menghitung panjang kelas (Xmax-Xmin) / Jumlah Kelas
. Panjang Kelas (87 - 75) / 7 = 1,71 dibulatkan 2.
Berikut adalah tabel distribusi frekuensi variabel Hasil
Belajar :
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No

Interval

Frekuensi

Frekuensi komulatif

1

75-76

7

7

2

77-78

18

25

3

79-80

24

49

4

81-82

18

67

5

83-84

11

78

6

85-86

8

86

7

87-88

0

86

Total

86

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Variabel Hasil Belajar
secara keseluruhan.
Berdasarkan distribusi frekuensi data variabel Hasil
Belajar di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Hasil Belajar
30

25
20
15

Hasil Belajar

10
5

0
75-76 77-78 79-80 81-82 83-84 85-86 87-88

Gambar 4.5. Histogram Distribusi Frekuensi Variabel Hasil
Belajar secara keseluruhan.
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.Berdasarkan perhitungan di awal dapat dibuat tabel
distribusi kecenderungan sebagai berikut :
No

Interval

Frekuensi

Frekuensi

Persen

Kategori

Komulatif
1

< 75

2

2

2,33

RENDAH

2

75 – 87

83

85

96,51

SEDANG

3

>87

1

86

1,16

TINGGI

Total

86

100,00

Tabel 4.10. Distribusi Kecenderungan Frekuensi Variabel Hasil
Belajar secara keseluruhan.

Hasil Belajar
1,16%
2,33%

Rendah
Sedang
Tinggi

96,51%

Gambar 4.6. Pie Chart Distribusi Kecenderungan Frekuensi
Variabel Hasil Belajar secara keseluruhan.
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4.1.2 Pengujian Prasyarat Analisis
Sebelum dilakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan uji
persyaratan analisis yang terdiri dari uji normalitas, uji linieritas.
4.1.2.1 Uji Normalitas
Uji normalitas ini dilakukan dengan menggunakan uji
kolgorov-Smirnov. Dalam SPSS versi 19 untuk menguji
normalitas menggunakan taraf signifikansi hitung lebih dari
taraf signifikansi yang digunakan yaitu 0,05. Hasil uji
normalitas hubungan adalah sebagai berikut :
Nama Variabel

Sign.hitung

Sign

Kondisi

Keterangan

PERSEPSI

0,323

0,05

Sign.hitung > 0,05

Normal

MINAT

0,593

0,05

Sign.hitung > 0,05

Normal

HASIL

0,113

0,05

Sign.hitung > 0,05

Normal

. Tabel 4.11. Ringkasan Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan

tabel

diatas

nilai

signifikansi

variabel

PERSEPSI SISWA (X1) 0,323, MINAT BELAJAR SISWA
(X2) 0,593 dan HASIL BELAJAR SISWA (Y) 0,113 lebih besar
dari alpha (0,05). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa
distribusi data dari masing-masing variabel berdistribusi normal.
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4.1.2.2 Uji Liniearitas
Uji linieritas hubungan dapat diketahui dengan menggunakan
uji F. Dalam SPSS versi 19 untuk menguji linieritas
menggunakan deviation from liniarity dari uji F liniear.
Hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen
liniear nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel atau Fhitung >dari
koefisien alfpa. Hasil uji liniearitas hubungan adalah berikut :
Variabel

Sign.Deviation

Sign

Kondisi

Keterangan

0,05

Sign.Deviation From

Linear

From Linearity
X1-Y1

0,104

Linearity>Sign
X2-Y2

0,127

0,05

Sign.Deviation From

Linear

Linearity>Sign

Tabel 4.12. Ringkasan Hasil Uji Liniearitas.
Hasil dari uji linieritas untuk persepsi terhadap hasil
menunjukan bahwa Fhitung (0,104) lebih kecil dari Ftabel (3,10)
atau Fhitung (0,104)

> dari koefisien alfpa (0,05) jadi uji linieritas

untuk persepsi terhadap hasil dan Minat terhadap Hasil adalah
liniear.
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4.1.3 Pengujian Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang
dirumuskan. Oleh sebab itu jawaban sementara ini harus diuji
kebenaranya secara empirik. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan teknik regresi sederhana untuk
pertama, kedua, sedangkan hipotesis ketiga menggunakan teknik regresi
ganda. Penjelasan tentang hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
4.1.3.1 Uji hipotesis 1
Hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah “Terdapat
Pengaruh Positif antara Persepsi Siswa dengan Hasil Belajar”.
Untuk menguji hipotesis tersebut maka digunakan analisis
regresi sederhana.
Variabel

Koefisien

X1

7,775

Konstanta

-195,201

rx1y1

0,830

r²x1y1

0,689

thitung

13,984

ttabel

1,98667

Sig.

0,00

Tabel 4.13. Ringkasan Hasil Regresi Sederhana (X1-Y).
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1) Persamaan Garis Regresi
Berdasarkan tabeldi atas, maka persamaan regresi dapat
dinyatakan sebagai berikut :
Y = a + bX
Y = -195,201+7,775X
Persamaan tersebut menunjukan bahwa nilai koefisien X1
sebesar 7,775 yang berarti apabila nilai persepsi siswa (X1)
meningkat 1 satuan maka Hasil Belajar Siswa (Y1) akan
meningkat sebesar 7,775 satuan.
2) Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi menunjukan tingkat ketepatan garis
regresi. Garis regresi digunakan untuk menjelaskan proporsi
dari hasil belajar (Y1) yang diterangkan oleh variabel
independennya. Berdasarkan hasil analisis data dengan
menggunakan program SPSS versi 19, menunjukan r²x1y1
sebesar 0,689. Nilai tersebut berarti 68,9% perubahan pada
variabel hasil belajar (Y1) dapat diterangkan oleh variabel
persepsi siswa (X1), sedangkan 32,1% dijelaskan oleh
variabel lain.
3) Pengujian Signifikan Regresi Sederhana dengan Uji t
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa besarnya nilai t
test = 13,984 kemudian menentukan Tingkat Signifikansi
menggunakan a = 5% Menentukan t tabel (Tabel distribusi t
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dicari pada a = 5% : 2 = (uji 2 sisi) dengan pengujian 2 sisi
(signifikasi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar
1,98667 (Lihat pada lampiran).
 Kriteria Pengujian
Ho diterima jika –t tabel < t hitung < t tabel
Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel
Nilai t hitung > t tabel (13,984 > 1,98667 ) maka Ho diterima
 Kesimpulan
Oleh karena nilai t hitung > t tabel (13,984 > 1,98667 ) maka
Ho diterima, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan
antara persepsi siswa dengan hasil belajar.
4.1.3.2 Uji hipotesis 2
Hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah “Terdapat
Pengaruh Positif antara Minat Belajar dengan Hasil Belajar”.
Untuk menguji hipotesis tersebut maka digunakan analisis
regresi sederhana.
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Variabel

Koefisien

X2

7,272

Konstanta

-146,358

rx1y1

0,907

r²x1y1

0,823

thitung

20,208

ttabel

1,98667

Sig.

0,00

Tabel 4.14. Ringkasan Hasil Regresi Sederhana (X2-Y).
1) Persamaan Garis Regresi
Berdasarkan tabeldi atas, maka persamaan regresi dapat
dinyatakan sebagai berikut :
Y = a + bX
Y = -146,358+2,275X
Persamaan tersebut menunjukan bahwa nilai koefisien X2
sebesar 2,275 yang berarti apabila nilai Minat Belajar (X2)
meningkat 1 satuan maka Hasil Belajar Siswa (Y1) akan
meningkat sebesar 2,275 satuan.
2) Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi menunjukan tingkat ketepatan garis
regresi. Garis regresi digunakan untuk menjelaskan proporsi
dari hasil belajar (Y1) yang diterangkan oleh variabel
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independennya. Berdasarkan hasil analisis data dengan
menggunakan program SPSS versi 19, menunjukan r²x1y1
sebesar 0,823. Nilai tersebut berarti 82,3% perubahan pada
variabel hasil belajar (Y1) dapat diterangkan oleh variabel
MinatBelajar (X2), sedangkan 17,7% dijelaskan oleh variabel
lain.
3) Pengujian Signifikan Regresi Sederhana dengan Uji t
Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa besarnya nilai t
test = 20,208 kemudian menentukan Tingkat Signifikansi
menggunakan a = 5% Menentukan t tabel (Tabel distribusi t
dicari pada a = 5% : 2 = (uji 2 sisi) dengan pengujian 2 sisi
(signifikasi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar
1,98667 (Lihat pada lampiran).
 Kriteria Pengujian
Ho diterima jika –t tabel < t hitung < t tabel
Ho ditolak jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel
Nilai t hitung > t tabel (20,208 > 1,98667 ) maka Ho diterima
 Kesimpulan
Oleh karena nilai t hitung > t tabel (20,208 > 1,98667 ) maka
Ho diterima, artinya secara parsial tidak ada pengaruh
signifikan antara minat belajar dengan hasil belajar.
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4.1.3.3 Uji hipotesis 3
Hipotesis yang pertama dalam penelitian ini adalah “Terdapat
Pengaruh Positif antara Minat Belajar dengan Hasil Belajar”.
Untuk menguji hipotesis tersebut maka digunakan analisis
regresi sederhana.
Variabel

Koefisien

X1

2,752

X2

5,396

Konstanta

-186,137

rx1y1

0,924

r²x1y1

0,854

thitung X1

4,338

thitung X2

9,939

ttabel

1,98667

fhitung

254,934

ftabel

3,10

Tabel 4.15. Ringkasan Hasil Regresi Ganda.
1) Persamaan Garis Regresi
Berdasarkan tabeldi atas, maka persamaan regresi dapat
dinyatakan sebagai berikut :
Y = a + bX1+ bX2
Y = -186,137 + 2,752X1 + 5,396X2
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Persamaan tersebut menunjukan bahwa nilai koefisien X1
sebesar 2,752 yang berarti apabila nilai persepsi siswa (X1)
meningkat 1 satuan maka Hasil Belajar Siswa (Y1) akan
meningkat sebesar 2,752 satuan dengan asumsi X2 tetap.
Koefisien X2 sebesar 5,396 yang berarti apabila nilai minat
belajar (X2) meningkat 1 satuan maka Hasil Belajar Siswa
(Y1) akan meningkat sebesar 5,396 satuan dengan asumsi X1
tetap.
2) Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi menunjukan tingkat ketepatan garis
regresi. Garis regresi digunakan untuk menjelaskan proporsi
dari hasil belajar (Y1) yang diterangkan oleh variabel
independennya. Berdasarkan hasil analisis data dengan
menggunakan program SPSS versi 19, menunjukan r²x1y1
sebesar 0,854. Nilai tersebut berarti 85,4% perubahan pada
variabel hasil belajar (Y1) dapat diterangkan oleh variabel
persepsi siswa (X1), minat belajar (X2) sedangkan 14,6%
dijelaskan oleh variabel lain.
3) Pengujian Signifikan Regresi Sederhana dengan Uji f
Pengujian

signifikasi

bertujuan

untuk

mengetahui

signifikansi pengaruh persepsi siswa (X1), minat belajar (X2)
secara bersama-sama terhadap hasil belajar (Y1). Berdasarkan
hasil uji F diperoleh nilai fhitung sebesar 254,934. Jika
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dibandingkan dengan nilai ftabel sebesar 3.10 pada taraf signifikan
5%, maka nilai fhitung > ftabel sehingga bahwa terdapat pengaruh
positif dan signifikan antara persepsi siswa (X1), minat belajar

(X2) secara bersama-sama terhadap hasil belajar (Y1).
4) Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif (SE)
Berdasarkan hasil analisis regresi ganda dapat diketahui
besarnya sumbangan relative (SR) dan Sumbangan Efektif
(SE) masing-masing variable bebas (Persepsi Siswa dan
Minat Belajar) terhadap Hasil Belajar Besarnya SR dan SE
dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Keterangan

X1

X2

Jumlah

Sumbangan Relatif (%)

46,35

53,65

100

Sumbangan Efektif (%)

31,93

44,15

76,08

Tabel 4.16. Sumbangan Relati f dan Efektif Variabel bebas
terhadap Variabel Terikat.
Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dalam tabel
diatas dapat diketahui bahwa Persepsi Siswa memberikan
sumbangan relatif sebesar 46,35, Minat Belajar memberikan
sumbangan relatif sebesar 53,65. Sedangkan sumbangan
efektif masing-masing variabel adalah

Persepsi Siswa

memberikan sumbangan efektif sebesar 31,93, Minat Belajar
memberikan sumbangan efektif sebesar 44,15. Sumbangan
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efektif total sebesar 76,08 terhadap hasil belajar, sedangkan
sebesar 23,92 diberikan oleh variabel-variabel lain yang tidak
dibahas di dalam penelitian ini.
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

rx1y (0,830), r2x1y (0,689)

X1

R(1,2) sebesar (0,924), R2(1,2) sebesar (0,854)

Y

rx2y (0,907), r2x2y (0,823)

X2

Gambar 4.7. Bagan Hasil Kerangka Berfikir.
Keterangan :
X1

: Persepsi Siswa

X2

: Minat Belajar Siswa

Y

: Hasil Belajar

Garis tipis

: Garis Regresi

Garis tebal

: Garis Regresi Ganda

Pembahasan Hasil Penelitian Di atas diuraikan sebagai berikut :
1. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep
Terhadap Hasil Belajar
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Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan
signifikan Persepsi Siswa terhadap Hasil Belajar ditunjukkan dengan nilai
rx1y (0,830), r2x1y (0,689) dan Nilai t hitung > t tabel (13,984 > 1,98667 ) pada
taraf signifikansi 5%. Keterampilan

Guru dalam Menjelaskan Konsep

memberikan pengaruh Persepsi siswa terhadap Hasil Belajar.
2. Pengaruh Minat Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan
signifikan Minat Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar ditunjukkan dengan
nilai rx2y (0,907), r2x2y (0,823) dan Nilai t hitung > t tabel (20,208 > 1,98667 )
pada taraf signifikansi 5%. Minat Belajar siswa memberikan pengaruh terhadap
Hasil Belajar.
3. Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep
Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar AutoCAD Pada Siswa Kelas
XI Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 4 Semarang
Tahun Pelajaran 2012/2013
Hasil penelitian ini setelah dilakukan analisis bersama sama maka
diperoleh terdapat Pengaruh positif Persepsi Siswa Tentang Keterampilan
Guru Menjelaskan Konsep Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar
AutoCAD Pada Siswa Kelas XI Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan
SMK Negeri 4 Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013, dengan nilai R(1,2)
sebesar (0,924), R2(1,2) sebesar (0,854) dan Fhitung (4,197) > Ftabel (2,49).
4. Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dapat diketahui bahwa Persepsi
Siswa memberikan sumbangan relatif sebesar 46,35, Minat Belajar
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memberikan sumbangan relatif sebesar 53,65. Sedangkan sumbangan efektif
masing-masing variabel adalah Persepsi Siswa memberikan sumbangan efektif
sebesar 31,93, Minat Belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 44,15.
Sumbangan efektif total sebesar 76,08 terhadap hasil belajar, sedangkan
sebesar 23,92 diberikan oleh variabel-variabel lain yang tidak dibahas di dalam
penelitian ini.

BAB V
PENUTUP

5.1 Simpulan
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai brikut :
1. Terdapat Pengaruh Positif Persepsi Siswa terhadap Hasil Belajar pada
siswa kelas XI Semester IV Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan
SMK Negeri 4 Semarang TP 2012/2013 dengan nilai rx1y1 (0,830), r²x1y1
(0,689) dan thitung (13,984) > ttabel (1,98667) pada taraf signifikansi 5%.
2. Terdapat Pengaruh Positif Minat Belajar terhadap Hasil Belajar pada siswa
kelas XI Semester IV Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK
Negeri 4 Semarang TP 2012/2013 dengan nilai rx1y1 (0,907), r²x1y1 (0,823)
dan thitung (20,208) > ttabel (1,98667) pada taraf signifikansi 5%.
3. Terdapat Pengaruh Positif Persepsi Siswa dan Persepsi Minat Belajar
secara bersama-sama terhadap Hasil Belajar pada siswa kelas XI Semester
IV Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 4 Semarang
TP 2012/2013 dengan nilai R(1,2) (0,924), R²(1,2) (0,854) dan Fhitung
(254,934) > Ftabel (3,10).
4. Berdasarkan hasil analisis yang tercantum dapat diketahui bahwa Persepsi
Siswa memberikan sumbangan relatif sebesar 46,35, Minat Belajar
memberikan sumbangan relatif sebesar 53,65. Sedangkan sumbangan
efektif masing-masing variabel adalah
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Persepsi Siswa memberikan
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sumbangan efektif sebesar 31,93, Minat Belajar memberikan sumbangan
efektif sebesar 44,15. Sumbangan efektif total sebesar 76,08 terhadap hasil
belajar, sedangkan sebesar 23,92 diberikan oleh variabel-variabel lain yang
tidak dibahas di dalam penelitian ini.
5.2 Saran
1. Berdasarkan data penelitian mengenai Persepsi Siswa dan Minat Belajar
ternyata Persepsi Siswa sebesar (68,9%) sedangkan Minat Belajar Siswa
sebesar (82,30%). Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa
dipengaruhi oleh persepsi siswa dan minat belajar siswa maka hal ini dapat
menjadi bahan masukan kepada guru untuk memberikan pembelajaran
yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang menjadikan persepsi
siswa terhadap keterampilan guru menjelaskan konsep itu menjadi baik
dan meningkatkan minat belajar siswa supaya siswa mendapatkan hasil
yang memuaskan.
5.3 Keterbatasan Penelitian
1. Penelitian ini hanya membahas 2 faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar
Siswa yaitu Persepsi Siswa dan Minat Belajar Siswa sehingga tidak
menjelaskan faktor-faktor lain yang mempengaruhi Hasil Belajar Siswa
secara menyeluruh.
2. Meskipun terdapat asumsi yang mendasari digunakanya angket sebagai
teknik pengumpulan data yaitu bahwa responden dapat memberikan
jawaban sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, namun dalam
kenyataanya hal tersebut sulit dikontrol.
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LAMPIRAN 1

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN
Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Keterampilan Guru Menjelaskan Konsep
Dan Minat Belajar Siswa Terhadap Hasil Belajar Autocad Pada Siswa Kelas
Xi Bidang Keahlian Teknik Gambar Bangunan Smk Negeri 4 Semarang
Tahun Pelajaran 2012/2013.

VARIABEL

Persepsi siswa tentang

INDIKATOR

- Kemampuan guru

keterampilan guru

dalam menjelaskan

menjelaskan konsep

konsep autocad

NOMOR

JUMLA

ITEM

H ITEM

- 1,2,3

- 3

- 4,5

- 2

- 6,7

- 2

- 8,9,10

- 3

- Kemampuan
memberikan
ilustrasi
- Penggunaan media
- Interaksi dengan
siswa

Minat belajar siswa

- Dorongan belajar

- 11,12,13

- 3

terhadap materi

- Perhatian

- 14,15

- 2

Autocad

- Partisipasi

- 16,17,18,19,20 - 5
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A. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET UJI COBA
1. Mohon bantuan dan kesediaan saudara/saudari untuk menjawab seluruh
pertanyaan dan pernyataan yang ada.
2. Tulislah identitas saudara dengan lengkap.
3. Bacalah setiap pertanyaan yang ada dengan seksama.
4. Berilah jawaban dengan memberi tanda silang (X) setiap pertanyaan dan
pernyataan yang ada dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan
saudara.
5. Ada empat alternatif jawaban, yaitu :
a. Skor 4 untuk jawaban a yang berarti menunjukan kondisi 76%-100%
b. Skor 3 untuk jawaban b yang berarti menunjukan kondisi 51%-75%
c. Skor 2 untuk jawaban c yang berarti menunjukan kondisi 26%-50%
d. Skor 1 untuk jawaban d yang berarti menunjukan kondisi 0%-25%

B. INDETITAS RESPONDEN
1. Nama siswa

:……………………………..

2. Kelas

:……………………………..

3. No. Absen

:……………………………..

C. SOAL ANGKET
1. Apakah anda memahami penjelasan guru dalam menyampaikan pelajaran
autocad?
a. Saya sangat paham penjelasan guru dalam menyampaikan pelajaran
autocad.
b. Saya paham penjelasan guru dalam menyampaikan pelajaran autocad.
c. Saya kurang paham penjelasan guru dalam menyampaikan pelajaran
autocad.
d. Saya tidak paham penjelasan guru dalam menyampaikan pelajaran
autocad.
2. Apakah guru anda memberikan pengantar dengan jelas dalam pembelajaran
autocad?
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a. Guru sangat jelas saat memberikan pengantar dalam pembelajaran
autocad.
b. Guru biasa saja saat memberikan pengantar dalam pembelajaran autocad.
c. Guru kurang jelas saat memberikan pengantar dalam pembelajaran
autocad.
d. Guru tidak jelas saat memberikan pengantar dalam pembelajaran autocad

3. Apakah guru anda menggunakan bahasa penyampaian materi yang mudah
dipahami, sehingga anda dapat memahami konsep autocad?
a. Guru selalu menggunakan bahasa pengantar yang mudah dipahami.
b. Guru sering menggunakan bahasa pengantar yang mudah dipahami.
c. Guru

kadang-kadang menggunakan bahasa pengantar yang mudah

dipahami.
d. Guru tidak menggunakan bahasa pengantar yang mudah dipahami.

4. Apakah guru anda saat memberikan materi autocad, menggunakan variasi
pembelajaran sehingga membantu dalam pemahaman anda terhadap konsep
autocad?
a. Guru selalu memberikan variasi pembelajaran, sehingga sangat paham
tentang konsep autocad .
b. Guru sering memberikan variasi pembelajaran, sehingga saya paham
tentang konsep autocad .
c. Guru kadang-kadang memberikan variasi pembelajaran, sehingga saya
hanya paham sebagian tentang konsep autocad .
d. Guru tidak pernah memberikan variasi pembelajaran, sehingga saya tidak
paham tentang konsep autocad

5. Apakah guru anda memberikan contoh tentang penerapan autocad, sehingga
anda dapat memahami konsep autocad dengan mudah?
a. Guru selalu memberikan contoh .
b. Guru sering memberikan contoh .
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c. Guru kadang-kadang memberikan contoh .
d. Guru tidak pernah memberikan contoh .

6. Apakah guru anda dalam pembelajaran autocad menggunakan media
pendukung, yang berhubungan dengan autocad sehingga anda dapat dengan
mudah memahami konsep autocad?
a. Guru selalu menggunakan media pendukung.
b. Guru sering menggunakan media pendukung.
c. Guru kadang-kadang menggunakan media pendukung.
d. Guru tidak pernah menggunakan media pendukung.

7. Apakah guru anda dalam pembelajaran menggunakan variasi media
pembelajaran, yang berhubungan dengan materi autocad sehingga
pembelajaran tidak membosankan?
a. Pembelajaran tidak membosankan karena guru selalu menggunakan
variasi pembelajaran.
b. Pembelajaran tidak membosankan karena guru sering menggunakan
variasi pembelajaran.
c. Pembelajaran tidak membosankan karena guru kadang menggunakan
variasi pembelajaran.
d. Pembelajaran membosankan karena guru tidak menggunakan variasi
pembelajaran.

8. Apakah anda akan menanyakan hal yang tidak anda pahami tentang konsep
autocad pada guru?
a. Saya selalu menanyakan hal yang tidak saya ketahui tentang konsep
autocad pada guru.
b. Saya sering menanyakan hal yang tidak saya ketahui tentang konsep
autocad pada guru.
c. Saya menanyakan hal yang tidak saya ketahui tentang konsep autocad
pada teman.
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d. Saya tidak menanyakan hal yang tidak saya ketahui tentang konsep
autocad pada guru maupun teman yang lain.

9. Apakah guru anda selalu menjawab pertanyaan yang anda atau teman anda
ajukan tentang autocad?
a. Guru selalu menjawab pertanyaan yang saya atau teman saya ajukan
tentang autocad.
b. Guru sering menjawab dan meminta saya dan teman yang lain untuk
mencari tau melalui literatur lain.
c. Guru meminta saya dan teman yang lain untuk mencari tau jawaban yang
diajukan, melalui literatur lain.
d. Guru tidak menjawab dan tidak meminta saya dan teman yang lain untuk
mencari tau jawaban yang diajukan, melalui literatur lain.

10. Apakah guru anda memberikan pertanyaan yang memancing siswa untuk
dapat memberikan penjelasan mengenai pertanyaan yang diajukan oleh
guru?
a. Guru selalu memberikan pertanyaan kepada siswa yang memancing
siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.
b. Guru sering memberikan pertanyaan kepada siswa yang memancing
siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.
c. Guru kadang memberikan pertanyaan kepada siswa yang tidak
memancing siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan.
d. Guru tidak memberikan pertanyaan kepada siswa.

11. Apakah anda berusaha mencari buku referensi di perpustakaan untuk
memperdalam materi autocad ?
a. Saya selalu ke perpustakaan untuk mencari buku refrensi.
b. Saya sering keperpustakaan ketika ada tugas saja.
c. Saya kadang ke perpustakaan kalau ada waktu senggang.
d. Saya sama sekali tidak pernah ke perpustakaan.
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12. Apakah anda berusaha bertanya dengan teman-teman jika mengalami
kesulitan autocad?
a. Saya berusaha memecahkan masalah kesulitan autocad sendiri.
b. Saya sering bertanya dengan teman-teman apabila mengalami kesulitan
autocad.
c. Saya lebih suka bertanya kepada guru daripada dengan teman-teman.
d. Saya tidak pernah bertanya dengan teman-teman dan guru.

13. Apakah anda latihan autocad di rumah?
a. Saya selalu latihan autocad di rumah.
b. Saya latihan autocad kalau ada waktu.
c. Saya latihan hanya di sekolah.
d. Saya tidak pernah latihan autocad dirumah.

14. Apakah anda berusaha memperhatikan semua penjelasan guru dari awal
hingga akhir ketika pelajaran autocad berlangsung?
a. Saya selalu memperhatikan semua penjelasan guru.
b. Saya memperhatikan jika penyampaian materinya menarik.
c. Saya tidak begitu memperhatikan.
d. Saya lebih suka bercanda dengan teman ketika guru menjelaskan materi.

15. Apakah anda menanyakan kembali penjelasan guru saat anda praktek
autocad, ada hal yang kurang dipahami?
a. Saya selalu menanyakan kembali materi autocad yang kurang jelas.
b. Saya takut bertanya kepada guru.
c. Saya lebih memilih berdiskusi dengan teman-teman saya tentang materi
yang kurang jelas.
d. Saya tidak peduli jika ada penjelasan yang kurang paham.
16. Apakah anda berusaha mencatat dan mempraktekan materi autocad setelah
guru menjelaskan materi?
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a. Saya selalu mencatat dan mempraktekan semua penjelasan yang
diberikan oleh guru.
b. Saya mencatat materi yang penting-penting saja.
c. Saya hanya mendengarkan tidak mencatat.
d. Saya tidak pernah mencatat ataupun mempraktekan materi dari guru.

17. Bagaimana sikapmu jika nilai ulangan autocadmu jelek/kurang memuaskan?
a. Saya selalu belajar kembali dengan baik.
b. Saya sering belajar kembali dengan baik.
c. Saya kadang-kadang belajar kembali dengan baik.
d. Saya tidak pernah belajar kembali dengan baik.

18. Apakah anda berusaha untuk mengerjakan sendiri tugas autocad dari guru?
a. Saya selalu mengerjakan tugas autocad dari guru sendiri.
b. Saya mengerjakan tugas dari guru secara kelompok.
c. aya terkadang mengerjakan sendiri dan terkadang mencontek teman.
d. Saya hanya mencontek teman apabila ada tugas dari guru.

19. Apakah anda memahami konsep autocad setelah diajarkan oleh guru?
a. Saya sangat paham tentang konsep autocad setelah diajarkan oleh guru.
b. Saya paham tentang konsep autocad setelah diajarkan oleh guru.
c. Saya kurang paham tentang konsep autocad setelah diajarkan oleh guru.
d. Saya tidak paham tentang konsep autocad setelah diajarkan oleh guru.

20. Apakah anda berusaha menyerahkan tugas autocad tepat waktu?
a. Saya selalu menyerahkan tugas tepat waktu walaupun tugas tersebut
sangat sulit.
b. Saya menyerahkan tugas tersebut tepat waktu apabila tugas tersebut
mudah dikerjakan.
c. Kadang saya mengerjakan sendiri dan kadang saya mencontek teman.
d. Saya selalu mencontek teman.
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LAMPIRAN 2

Daftar Nama Siswa Kelas XI TGB 1 SMK N 4 Semarang.
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30

NAMA SISWA
Anindraduhita .M.W.P.H
Bogi Erfandiarta
Damas Danawan Setia
Darma Agustina Pratiwi
Devi Fitriani
Diah Ayu Halimatus .S
Dian Widianto
Eko Suroso
Elham Setyawan
Erlin Septyaningrum
Fajar Nanang Maruf
Ferdy Kurniantono
Hafidh Syahrul Jakaria
Haviv Iqbal Anggara
Indah Arina Mia Mustadzah
Indi Fadhillah
Isnanto
Jamaludin Ibnu Sanjaya
Johan Utoyo Putera
Kumala Tri Kusuma Dewi
Mahendra Pratama Putra
Mohammad Eka Saputra
Oky Pramono
Orchi Endrico Cantona
Reza Faturrahman
Rieke Tyas Arumsari
Rifaul Iyati
Rifka Arfiananda
Eki Ramadian Saputra
Muhammad Edy Sutrisno
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Daftar Nama Siswa Kelas XI TGB 2 SMK N 4 Semarang.
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30

NAMA SISWA
Adiarta Nugraha
Agustina Hapsari
Bidadari Purnomo .M
Citra Maisya Kurniasih
Destya Rena Rinanjani
Dicky Antony
Diva Brian Adi Pratama
Ecer
Evi Andriani
Funky Irwandi
Indah Yulianti
Johan Fachri .H
M. Ikhtar Maulana
Mia Septyani Putri
Mohammad Jefri Aziz
Muchammad Bima Maulana .P
Muhamad Firstyan Rizki .H
Muhamad Sultan Satya .S
Nining Setyaningsih
Prakas Kurniawan .S
Rahma Mestika
Rahmat Ari Febrianto
Riano Eko Saputro
Rika Setyaningsih
Rinda Bayu Tiyo Ramadhani
Virgianse Arwina
Rahmad Bahrul Ulum .G
Muchammad Hafiz Afrizal
Wanto
Wendy Anggara Panggayu Putra
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Daftar Nama Siswa Kelas XI TGB 3 SMK N 4 Semarang.
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30

NAMA SISWA
Aditya Eka Risnanda
Amelia .R.P
Amiq Fahmi
Ardo Setyo .W
Arifin
Atika Suri Yuliani
Aziz Bakhtiar
Bagaskoro
Churota Ayun
Darma Yudha Prasetya
Dhika Fajar Prananda
Dian Eko Saputro
Dian Puji Lestari
Dwi Ayu Maharany
Eri Septya .H
Februariski Akbar
Hari Susanto
Kurniawan Adi Wijaya
M. Hasan Albana
Maftuh Rizky
Muki .H
Novitasari
Okky Anggun .B
Putri Ayu Werdaningrum
Rahmania Mustahidda
Rahma Noval Pratama
Rio Ardi Zulianto
Roni .W.S
Rosika Amalia
Wahyudiono
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LAMPIRAN 3

Daftar Nilai Siswa Kelas XI TGB 1 SMK N 4 Semarang.
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30

NAMA SISWA
Anindraduhita .M.W.P.H
Bogi Erfandiarta
Damas Danawan Setia
Darma Agustina Pratiwi
Devi Fitriani
Diah Ayu Halimatus .S
Dian Widianto
Eko Suroso
Elham Setyawan
Erlin Septyaningrum
Fajar Nanang Maruf
Ferdy Kurniantono
Hafidh Syahrul Jakaria
Haviv Iqbal Anggara
Indah Arina Mia Mustadzah
Indi Fadhillah
Isnanto
Jamaludin Ibnu Sanjaya
Johan Utoyo Putera
Kumala Tri Kusuma Dewi
Mahendra Pratama Putra
Mohammad Eka Saputra
Oky Pramono
Orchi Endrico Cantona
Reza Faturrahman
Rieke Tyas Arumsari
Rifaul Iyati
Rifka Arfiananda
Eki Ramadian Saputra
Muhammad Edy Sutrisno

NILAI
82
85
82
76
78
81
83
79
77
85
84
81
79
79
81
85
78
80
83
84
86
86
79
81
79
78
79
83
75
75

87

Daftar Nilai Siswa Kelas XI TGB 2 SMK N 4 Semarang.
NO

NAMA SISWA

NILAI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30

Adiarta Nugraha
Agustina Hapsari
Bidadari Purnomo .M
Citra Maisya Kurniasih
Destya Rena Rinanjani
Dicky Antony
Diva Brian Adi Pratama
Ecer
Evi Andriani
Funky Irwandi
Indah Yulianti
Johan Fachri .H
M. Ikhtar Maulana
Mia Septyani Putri
Mohammad Jefri Aziz
Muchammad Bima Maulana .P
Muhamad Firstyan Rizki .H
Muhamad Sultan Satya .S
Nining Setyaningsih
Prakas Kurniawan .S
Rahma Mestika
Rahmat Ari Febrianto
Riano Eko Saputro
Rika Setyaningsih
Rinda Bayu Tiyo Ramadhani
Virgianse Arwina
Rahmad Bahrul Ulum .G
Muchammad Hafiz Afrizal
Wanto
Wendy Anggara Panggayu Putra

82
77
85
78
78
79
78
87
85
78
79
79
80
77
78
81
75
75
75
80
79
81
80
86
78
83
79
75
77
79

88

Daftar Nilai Siswa Kelas XI TGB 3 SMK N 4 Semarang.
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

NAMA SISWA
Aditya Eka Risnanda
Amelia .R.P
Amiq Fahmi
Ardo Setyo .W
Arifin
Atika Suri Yuliani
Aziz Bakhtiar
Bagaskoro
Churota Ayun
Darma Yudha Prasetya
Dhika Fajar Prananda
Dian Eko Saputro
Dian Puji Lestari
Dwi Ayu Maharany
Eri Septya .H
Februariski Akbar
Hari Susanto
Kurniawan Adi Wijaya
M. Hasan Albana
Maftuh Rizky
Muki .H
Novitasari
Okky Anggun .B
Putri Ayu Werdaningrum
Rahmania Mustahidda
Rahma Noval Pratama
Rio Ardi Zulianto
Roni .W.S
Rosika Amalia
Wahyudiono

NILAI
82
81
84
77
78
80
81
83
81
82
82
80
80
78
80
83
77
78
79
82
83
84
80
84
79
81
79
79
80
82

89

LAMPIRAN 4

90

91

92

LAMPIRAN 5

93

94

95

96

97

98

LAMPIRAN 6

99

LAMPIRAN 7

100

