
 

 

SARI 
Erni Dwijayanti. 2010. Pengaruh Cara Belajar, Penggunaan Media Pembelajaran dan Motivasi 
terhadap Prestasi Belajar Kewirausahaan Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Pringapus Kabupaten 
Semarang Tahun Ajaran 2009/2010. Skripsi. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Semarang. 
Kata Kunci : Cara Belajar, Penggunaan Media Pembelajaran, Motivasi, Prestasi Belajar. 

Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dilihat dari prestasi belajar siswa yang 
bersangkutan. Prestasi belajar yang diperoleh siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
diantaranya adalah cara belajar, penggunaan media pembelajaran dan motivasi. Untuk dapat 
mengetahui pengaruh cara belajar, penggunaan media pembelajaran dan motivasi terhadap 
prestasi belajar kewirausahaan siswa kelas X SMK Negeri 1 Pringapus Tahun Ajaran 2009/2010 
maka diperlukan penelitian lebih lanjut.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah ; 
(1) Bagaimanakah cara belajar, penggunaan media pembelajaran, motivasi dan prestasi belajar 
kewirausahaan siswa Kelas X SMK Negeri 1 Pringapus Tahun Ajaran 2009/2010?, (2) Seberapa 
besar pengaruh secara parsial cara belajar, penggunaan media pembelajaran dan motivasi 
terhadap prestasi belajar kewirausahaan siswa kelas X SMK Negeri 1 Pringapus Tahun Ajaran 
2009/2010?, (3) Seberapa besar pengaruh secara simultan cara belajar, penggunaan media 
pembelajaran dan motivasi terhadap prestasi belajar kewirausahaan siswa kelas X SMK Negeri 1 
Pringapus Tahun Ajaran 2009/2010?. Penenlitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Untuk 
mengetahui pengaruh cara belajar, penggunaan media pembelajaran, motivasi dan prestasi 
belajar  kewirausahaan siswa Kelas X SMK Negeri 1 Pringapus Tahun Ajaran 2009/2010, (2) 
Untuk mengetahui pengaruh secara parsial cara belajar, penggunaan media pembelajaran dan 
motivasi terhadap prestasi belajar kewirausahaan siswa kelas X SMK Negeri 1 Pringapus Tahun 
Ajaran 2009/2010, (3) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan cara belajar, penggunaan 
media pembelajaran dan motivasi terhadap prestasi belajar kewirausahaan siswa kelas X SMK 
Negeri 1 Pringapus Tahun Ajaran 2009/2010. 

Sampel penelitian adalah seluruh siswa kelas X SMK Negeri 1 Pringapus tahun ajaran 
2009/2010 yang berjumlah 137. Metode pengumpulan data yang digunakan angket dan 
dokumentasi. Instrumen yang disusun kemudian diuji validitas menggunakan rumus product 
moment dan reliabilitas menggunakan rumus alpha. Selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisis 
menggunakan analisis deskriptif presentase dan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa cara belajar dalam kriteria 
tinggi (57,6%), penggunaan media pembelajaran dalam kriteria tinggi (65,6%), motivasi dalam 
kriteria tinggi (56,3%), dan prestasi belajar dalam kriteria baik (58,4%). Berdasarkan analisis 
regresi berganda diperoleh model regresi                        Y = 47,981 + 0,183 X1  +  0,873 X2 + 
0,563 X3 . Ada pengaruh yang signifikan cara belajar terhadap prestasi belajar kewirausahaan 
siswa kelas X SMK Negeri 1 Pringapus secara parsial dengan koefisien korelasi sebesar 0,183 
serta keberartian koefisien regresi uji t sebesar 2,012 dan signifikansi sebesar 0,046. Ada 
pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran terhadap prestasi belajar 
kewirausahaan siswa kelas X SMK Negeri 1 Pringapus secara parsial  dengan koefisien korelasi 
sebesar 0,873 serta keberartian koefisien regresi uji t sebesar 2,657 dan signifikansi 0,009. Ada 
pengaruh yang signifikan motivasi terhadap prestasi belajar kewirausahaan siswa kelas X SMK 
Negeri 1 Pringapus secara parsial dengan koefisien regresi sebesar 0,563 dan keberartian 
koefisien regresi uji t sebesar 2,391 dan signifikansi sebesar 0,018. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan 
maupun parsial pengaruh cara belajar, penggunaan media pembelajaran dan motivasi terhadap 
prestasi belajar kewirausahaan siswa kelas X SMK Negeri 1 Pringapus. Dari penelitian ini 



 

 

peneliti menyarankan kepada sekolah hendaknya menyediakan LCD sebagai media untuk 
menyampaikan materi kewirausahaan dan siswa hendaknya dapat meningkatkan konsentrasi 
ketika guru sedang menyampaikan materi dengan cara tidak berbicara sendiri di dalam kelas. 
Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian serupa pada mata diklat lainnya. 
 


