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 The purpose of this research are: (1) Is there any significant influence between 

teacher's creativity to student's ability in reading graph in economy class XI SMAN 1 

Tambakrejo? (2) Is there a significant influence between students 'activeness on students' ability 

in reading graphs on economic subjects of class XI SMAN 1 Tambakrejo? (3) Is there a 

significant influence between teachers 'creativity and student activeness to students' ability in 

reading charts on economic subjects of class XI SMAN 1 Tambakrejo ?. Data collection was 

done by distributing a number of questionnaires and tests to all samples. Before the 

questionnaire was first disseminated the authors test the valid and reliable questionnaire using 

Microsoft Office Excel 2007. Researchers also use SPSS 17 for Windows to test the Normality, 

multiple regression, t-test, f-test and coefficient of determination. 

 Multiple coefficient values together between teacher creativity and student activeness 

to students' ability in reading graphs on economic subjects In this analysis shows that the value 

of R of 0.624 indicates that the correlation or the relationship between the ability of students in 

reading graphs with independent variables is strong. The definition of "strong" because the 

numbers above 0.5. The number R2 or coefficient of determination is 0.389 (derived from 0.624 

x 0.624). This means that 38.9% variation of students' ability to read graph can be explained by 

variation and dependent variable, while the rest is explained by other variable variables outside 

this research. Partially, the creativity of teacher influenced 0,014 and activity of student 

influenced 0,000 significantly to student ability in reading graph which mean smaller than 

probability value 5% (ρ = 0,005). Simultaneously, teacher creativity and student activity have 

value of sig 0,001 less than α = 0,05 (0,001> 0,05), meaning H0 is rejected and H1 accepted 

(there is significant influence between teacher creativity and student activeness to student ability 

in reading graph On the economic subjects of class XI SMAN1 Tambakrejo Bojonegoro. 
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ABSTRAK 

 

Kata kunci: Kreativitas guru, keaktifan siswa, kemampuan siswa membaca grafik 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Apakah ada pengaruh signifikan antara kreativitas 

guru terhadap kemampuan siswa dalam membaca grafik pada mata pelajaran ekonomi materi 

permintaan dan penawaran kelas XI SMAN 1 Tambakrejo? (2) Apakah ada pengaruh signifikan 

antara keaktifan siswa terhadap kemampuan siswa dalam membaca grafik pada mata pelajaran 

ekonomi materi permintaan dan penawaran kelas XI SMAN 1 Tambakrejo? (3) Apakah ada 

pengaruh signifikan antara kreativitas guru dan keaktifan siswa terhadap kemampuan siswa 

dalam membaca grafik pada matapelajaran ekonomi materi permintaan dan penawaran kelas XI 

SMAN 1 Tambakrejo?. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan sejumlah angket dan 

tes kepada seluruh sampel. Sebelum angket tersebut disebarkan terlebih dahulu penulis menguji 

valid dan reliable angket tersebut menggunakan Microsoft Office Excel 2007. Peneliti juga 

menggunakan SPSS 17 for Windows untuk menguji Normalitas, regresi berganda, uji-t, uji-f dan 

koefisien determinasi. 

 Nilai koefisien berganda secara bersama-sama antara kreativitas guru dan keaktifan siswa 

terhadap kemampuan siswa dalam membaca grafik pada mata pelajaran ekonomi Pada analisis 

ini menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,624 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan 

antara kemampuan siswa dalam membaca grafik dengan variable independennya adalah kuat. 

Definisi “kuat” karena angka diatas 0,5. Angka R2 atau koefisien determinasi adalah 0,389 

(berasal dari 0,624 x 0,624). Hal ini berarti 38,9% variasi dari kemampuan siswa membaca 

grafik bisa dijelaskan oleh variasi dan variable independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh 

variable-variabel lain di luar penelitian ini. Secara parsial, kreativitas guru berpengaruh 0,014 

dan keaktifan siswa berpengaruh 0,000 secara signifikan  terhadap kemampuan siswa dalam 

membaca grafik yang berarti lebih kecil dari nilai probabilitas 5% (ρ = 0,005). Secara  simultan, 

kreativitas guru dan keaktifan siswa memiliki nilai sig 0,001 lebih kecil dari nilai α = 0,05 (0,001 

> 0,05), yang artinya H0 ditolakdan H1diterima ( ada pengaruh signikan antara kreativitas guru 

dan keaktifan siswa terhadap kemampuan siswa dalam membaca grafik pada mata pelajaran 

ekonomi kelas XI SMAN1 Tambakrejo Bojonegoro. 

  



PENDAHULUAN  

Faktor internal adalah faktor-faktor 

yang timbul dari dalam diri individu dan 

dapat mempengaruhi hasil belajar. Keaktifan 

siswa dalam kelas merupakan salah satu 

faktor internal yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar siswa, keaktifan siswa sangat di 

perlukan dalam proses belajar 

mengajar.Menurut Anggreini (2015), 

keaktifan adalah suatu proses pembelajaran 

yang terdapat interaksi antara pendidik 

dengan peserta didik untuk  

mengembangkan pengetahuan secara 

optimal sehingga suasana kelas menjadi 

aktif dan menyenangkan, dalam aktivitas 

yang terjadi juga mengakibatkan 

terbentuknya suatu ketrampilan siswa yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar.Tanpa 

adanya keaktifan maka proses belajar tidak 

akan berjalan dengan baik,hal ini di 

karenakan proses belajar selalu berkaitan 

dengan melakukan suatu aktivitas fisik 

maupun psikis. Menurut Sari (2014),dengan 

adanya keaktifan yang tinggi maka proses 

belajar akan berjalan dengan baik serta akan 

menghasilkan hasil belajar yang 

maksimal.Sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor yang timbul dari luar siswa, 

diantaranya adalah guru, teman, orang tua 

fasilitas belajar dan lain-lain.Salah satu yang 

mempengaruhi hasil belajar siswa adalah 

guru yang merupakan faktor eksternal 

sebagai penunjang pencapaian hasil belajar 

yang optimal. 

Menurut Wijaya dalam Salfiyah 

(2012), salah satu masalah yang di hadapi 

dunia pendidikan adalah menumbuhkan 

kreativitas guru terhadap prestasi belajar 

siswa mempunyai peranan penting dalam 

peningkatan mutu hasil belajar siswanya. 

Kreativitas diartikan sebagai kemampuan 

untuk menciptakan hal yang baru, baik yang 

benar-benar baru atau kombinasi atau 

pengembangan dari yang sudah ada. Bila hal 

ini di kaitkan dengan kreativitas guru, guru 

yang bersangkutan menciptakan suatu 

strategi mengajar yang benar-benar baru 

atau dapat juga merupakan kombinasi atau 

pengembangan dari berbagai strategi yang 

ada sehingga menghasilkan bentuk baru. 

Dengan adanya faktor internal dan eksternal 

yang dimiliki siswa dan guru, dalam hal ini 

adalah keaktifan dan kreativitas guru yang 

diharapkan adalah siswa akan memperoleh 

hasil belajar yang optimal. SMAN 1 

Tambakrejo merupakan salah satu dari 

sekian banyaksekolah menengah atas di 

Bojonegoro yang selalu mencetak  lulusan 

yang cerdas, terampil, dan berprestasi. 

Dalam menghadapi tantangan SMAN 1 

Tambakrejo berusaha meningkatkan kualitas 

lulusannya melalui peningkatan hasil belajar 

terutama mata pelajaran ekonomi. 

Berdasarkan survey pendahuluan di 

SMAN1 Tambakrejo di ketahui bahwa 

siswa kelas XI hasil belajarnya sudah cukup 

optimal yaitu nilai hasil belajar mata 

pelajaran ekonomi di atas nilai standar 

minimal 6,5. Namun dari hasil survey 

pendahuluan tersebut penulis juga 

menemukan bahwa sebagian dari siswa 

kelas XI masih kesulitan untuk membaca 

grafik, terutama dalam mata pelajaran 

ekonomi. 

Kemampuan siswa dalam membaca 

grafik bukan merupakan bakat, tetapi 

merupakan kemampuan yang dapat di 

kembangkan melalui pembelajaran yang 

berkesinambungan. Kemampun membaca 

grafik memerlukan latihan yang terus 

menerus hingga siswa mampu dan mahir 

untu membaca grafik. Dalam proses 

pembelajaran terjadi interaksi antara guru 

dan siswa, dalam hal ini guru di tuntut untuk 

kreatif dalam proses pembelajaran. Hal ini 

juga harus di barengi dengan tingkat 

keaktifan siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar. 

Hal ini lah yang melatar belakangi 

penulis untuk mengungkapkan lebih lanjut 

tentang “pengaruh kreativitas guru dan 

keaktifan siswa terhadap kemampuan siswa 



dalam membaca grafik pada mata pelajaran 

ekonomi materi permintaan dan penawaran 

kelas XI SMAN 1 Tambakrejo”. 

 

 

KAJIAN TEORI  

Menurut Pertiwi (2015), kreativitas 

merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap 

manusia sejak manusia itu di lahirkan dan 

berkembang sesuai lingkungan manusia 

tersebut. Dari pengertian kreativitas menurut 

para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

kreativitas adalah kemampuan yang 

dimilikiseseorang sejak lahir dan dapat 

berkembang melalui lingkungan, 

pendidikan, dan pelatihan-pelatihan khusus. 

Menurut Sardiman dalam Anggreini 

(2015), keaktifan adalah kegiatan yang 

bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat 

dan berpikir sebagai suatu rangkaian yang 

tidak dapat dipisahkan. Dengan belajar aktif, 

peserta didik diajak untuk turut serta dalam 

semua proses pembelajaran, tidak hanya 

mencakup mental saja, akan tetapi juga 

melibatkan secara fisik. Dengan cara ini 

biasanya peserta didik akan merasakan 

suasana yang lebih menyenangkan sehingga 

hasil belajar dapat dimaksimalkan. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas 

tentang keaktifan, maka  dapat ditarik suatu 

pengertian keaktifan adalah suatu proses 

dalam pembelajaran yang terpusat tidak 

hanya pada guru saja, akan tetapi siswa juga 

berperan aktif dalam proses tersebut 

sehingga hasil belajar yang didapat akan 

lebih optimal. 

Grafik adalah penyajian data yang 

terdapat dalam tabel yang ditampilkan 

kedalam bentuk gambar. Selain itu grafik 

juga dapat di artikan sebagai suatu 

kombinasi data-data baik berupa angka, 

huruf, simbol, lambang, perkataan, lukisan 

yang disajikan dalam sebuah media dengan 

tujuan memberikan gambaran tentang suatu 

data dari penyaji materi kepada para 

penerima materi dalam proses 

menyampaikan materi. 

 

Sebagai bahan pendukung dari 

penelitian ini ada beberapa penelitian yang 

sejnis dengn penelitin dianataranya yaitu: 

 

Penelitian I 

Penulis  Soraya Wiendi 

Merdeka Sari 

Judul  Hubungan persepsi 

belajar dan 

keaktifan siswa 

dalam proses 

pembelajaran 

dengan prestasi 

belajar mata 

pelajaran sosiologi 

siswa kelas XI IPS 

SMAN Surakarta 

tahun pelajaran 

2013/2014. 

Rumusan masalah 1. Adakah 

hubungan 

antara persepsi 

belajar dengan 

prestasi belajar 

mata pelajaran 

sosiologi siswa 

kelas XI IPS 

SMAN 

Surakarta 

tahun pelajaran 

2013/2014. 

2. Adakah 

hubungan 

antara 

keaktifan siswa 

dalam proses 

pembelajaran 

dengan prestasi 

belajar mata 

pelajaran 

sosiologi siswa 

kelas XI IPS 

SMAN 



Surakarta 

tahun pelajaran 

2013/2014. 

3. Adakah 

hubungan 

antara persepsi 

belajar dan 

keaktifan siswa 

dalam proses 

pembelajaran 

dengan prestasi 

belajar mata 

pelajaran 

sosiologi siswa 

kelas XI IPS 

SMAN 

Surakarta 

tahun pelajaran 

2013/2014. 

Kesamaan variabel  Keaktifan siswa 

(X) 

Teknik analisis 

data 

Korelasi, teknik 

pengumpulan data 

angket dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian  Berdasarkan hasil 

perhitungan secara 

parsial pengaruh 

kreativitas siswa 

terhadap hasil 

belajar siswa 

dengan 

menggunakn SPSS 

versi 17.00 for 

Windows, 

diperoleh nilai t 

hitung sebesar 

4,085 dengan nilai 

signifikan t sebesar 

0,001. Karena nilai 

signifikansi t < 

0,05 maka 

hipotesis pertama 

yaitu keaktifan 

siswa berhubungan 

signifikan dengan 

variabel prestasi 

mata pelajaran 

sosiologi. 

 

  



 

Penelitian II 

Penulis  Ni’matus salfiyah 

Judul Pengaruh kreativitas guru dan minat 

belajar siswa terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII MTs Walisongo 

Sugihwaras tahun pelajaran 

2011/2012 

Rumusan 

masalah 

1. Adakah pengaruh  kreativitas 

guru terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII  MTs 

Walisongo Sugihwaras tahun 

pelajaran 2011/2012? 

2. Adakah pengaruh  minat belajar 

siswa terhadap hasil belajar 

siswa kelas VII MTs 

Walisongo Sugihwaras tahun 

pelajaran 2011/2012 

3. Adakah  Pengaruh kreativitas 

guru dan minat belajar siswa 

terhadap hasil belajar siswa 

kelas  VII MTs Walisongo 

Sugihwaras tahun pelajaran 

2011/2012 

Kesamaan 

variabel  

Kreativitas guru (X) 

Teknik 

analisis 

data 

Penelitian ex_post facto, teknik 

pengumpulan data menggunakan 

dokumentasi dan angket. 

Hasil 

penelitian  

Berdasarkan hasil perhitungan 

secara parsial pengaruh kreativitas 

guru terhadap hasil belajar siswa 

dengan menggunakn SPSS versi 

17.00 for Windows, diperoleh nilai t 

hitung sebesar 4,178dengan nilai 

signifikansi t sebesar 0,000. Karena 

nilai signifikansi t < 0,05 maka 

hipotesis pertama yaitu kreativitas 

guru memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar di 

terima. Dan nilai B sebesar 0,392, 

dengan demikian peningkatan 

kreativitas guru sebesar 1% akan di 

respon dengan kenaikan hasil 

belajar sebesar 38%. 



METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kuantitatif, 

pendekatan kuantitatif adalah penelitian 

dengan data yang digunakan berupa angka-

angka. Menurut Sugiyono (2015), metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian analisis data bersifat 

kuantitatif/statistic, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

metode kuantitatif jenis studi korelasi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  

a. Uji prasyarat  

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah data yang 

digunakan dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas 

berdistribusi normal atau tidak. 

Cara yang ditempuh peneliti untuk 

menguji kenormalan data adalah 

jika pada tabel test of normality 

dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov nilai signifikansi > 0,05 

makalah hasil dari data tersebut 

dikatakan normal, dan jika 

signifikansi  < 0,05 maka data 

tersebut tidak berdistribusi normal. 

Adapun hasil uji normalitas dalam 

penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 

Uji Normalitas  

Kreativitas Guru (X1) dan Keaktifan Siswa 

(X2) 

One-Sample Kolmogorov-
Smirnov Test 

  Unstanda
rdized 

Residual 

N 31 

Normal 
Paramet
ers

a,,b
 

Mean .0000000 

Std. Deviation 5.407745
89 

Most 
Extreme 
Differen
ces 

Absolute .141 

Positive .075 

Negative -.141 

Kolmogorov-Smirnov Z .787 

Asymp. Sig. (2-tailed) .565 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Berdasarkan dari tabel 

uji normalitas di atas telah 

menunjukkan data 

berdistribusi normal. 

Berdasarkan dari output 

tersebut menunjukkan nilai 

signifikansi dari kedua 

variabel menunjuk pada nilai 

kolmogorov- smirnov z 

signifikan pada 0,565 > 0,05. 

Dengan taraf kesalahan 5% 

(α = 0,05) data tersebut 

memenuhi asumsi normalitas, 

dengan demikian residual 

data berdistribusi normal. 
2. 2. Multikolinearitas 

  Model regresi bebas 

dari masalah multikolinearitas 

apabila nilai Tolerance lebih 

besar dari 0,10 dan nilai VIF 

lebih kecil dari10,00 yang berarti 

tidak ada korelasi antar variabel 

bebas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.9 

Uji multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandard
ized 

Coefficient
s 

Stand
ardiz
ed 

Coeffi
cients 

t Sig. 

Collinear
ity 

Statistics 

B 
Std. 
Error Beta 

Tole
ranc

e VIF 

1 (Cons
tant) 

68.4
14 

8.60
3 

 7.9
52 

.00
0 

  

kreatif
itas 
guru 

-.247 .094 -.393 
-

2.6
21 

.01
4 

.938 
1.0
66 

keaktif
an 
siswa 

.393 .096 .611 
4.0
74 

.00
0 

.938 
1.0
66 

a. Dependent 
Variable: membaca 
grafik 

     

 

Keterangan: 

  Nilai Tolerance sebesar 

0,938 > 0,10 = maka artinya tidak 

terjadi multikolinearitas. Nilai VIF 

sebesar  1,066 < 10,00 = maka 

artinya tidak terjadi 

multikolinearitas. Dari tabel diatas 

dapat dilihat bahwa nilai Tolerance 

sebesar 0,938 > 0,10 dan nilai VIF 

sebesar 1,066 < 10.0 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel maka 

uji regresi berganda dapat 

dilanjutkan. 

3. Uji heterokedastisitas 

 
Gambar 4.4 uji 

heterokedastisitas 

Gambar di atas 

terlihat bahwa sebaran titik 

tidak terbentuk tidak 

membentuk suatu pola atau 

alur tertentu, sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi 

hesteroskedastisitas atau 

dengan kata lain terjadi 

homoskedastisitas. Asumsi 

klasik tentang 

heteroskedastisitas dalam 

model ini terpenuhi, yaitu 

bebas dari 

heteroskedastisitas. 

Uji ini (scatterplot) 

rentan kesalahan dalam 

penarikan kesimpulannya. 

Hal ini dikarenakan 

penentuan ada tidaknya pola 

atau alur atas titik yang ada 

digambar sangat bersifat 

subjektif. 

 

b. Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4.10Tabel Signifikan 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandar
dized 

Coefficient
s 

Stan
dardi
zed 

Coeff
icient

s 

t 
Sig

. 

Collinea
rity 

Statistic
s 

B 
Std. 
Error Beta 

Tol
era
nce VIF 

1 (Cons
tant) 

68.4
14 

8.60
3 

 
7.9
52 

.00
0 

  

kreati
fitas 
guru 

-
.247 

.094 -.393 -
2.6
21 

.01
4 

.93
8 

1.0
66 

keakti
fan 
siswa 

.393 .096 .611 4.0
74 

.00
0 

.93
8 

1.0
66 

a. Dependent Variable: membaca grafik 

 



Berdasarkan tabel 49.13 di 

atas dapat di buat persamaan regresi 

berganda sebagai berikut: 

Y = 68,414 – 0,247X1 + 0,393X 2 

Persamaan tersebut menunjukkan: 

1. Konstanta (a) = 68,414 

menyatakan bahwa jika 

   (kreativitas guru),  
  (keaktifan siswa) konstan, 

maka Y (kemampuan siswa 

dalam membaca grafik) akan 

mengalami kenaikan secara 

signifikan. 

2. Koefisien regresi      sebesar 

0,247 menunjukkan jika 

kreativitas guru mengalami 

kenaikan sebesar satu persen 

(1%) sedangkan variabel 

   (keaktifan siswa) kostan 

maka Y (kemampuan siswa 

dalam membaca grafik) akan 

meningkat sebesar 24%. 

3. Koefisien regresi    sebesar 

0,393 menunjukkan jika 

keaktifan siswa mengalami 

kenaikan sebesar satu persen 

(1%) sedangkan variabel 

   (kreativitas guru) konstan 

maka Y (kemampuan siswa 

dalam membaca grafik) akan 

meningkat sebesar 39%. 

Berdasarkan dari tabel di atas 

menunjukkan bahwa nilai sig untuk 

kreativitas guru sebesar 0,014 lebih 

kecil dari 0,05 (0,016 < 0,05) maka 

    ditolak, artinya variabel 

kreativitas guru berpengaruh 

signifikan terhadap kemampuan 

siswa dalam membaca grafik. 

Sedangkan nilai sig untuk keaktifan 

siswa sebesar 0,000 lebih kecil dari 

0,05 (0,001 < 0,05) maka     

ditolak, artinya variabel keaktifan 

siswa berpengaruh signifikan 

terhadap kemampuan siswa dalam 

membaca grafik. 

 

c. Hasil uji koefisien determinasi 

Tabel4.11Hasil uji koefisien 

determinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada analisis di atas 

menunjukkan bahwa nilai R sebesar 

0,624 menunjukkan bahwa korelasi 

atau hubungan antara kemampuan 

siswa dalam membaca grafik dengan 

variabel independennya adalah kuat. 

Definisi “kuat” karena angka di atas 

0,5. Angka R2 atau koefisien 

determinasi adalah 0,389 (berasal 

dari 0,624 x 0,624). Hal ini berarti 

38,9% variasi dari hasil belajar bisa 

di jelaskan oleh variasi dan variabel 

independen, sedangkan sisanya di 

jelaskan oleh variabel variabel lain 

diluar penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Mo
del R 

R 
Squar

e 
Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .624
a
 .389 .346 5.689 1.999 

a. Predictors: (Constant), keaktifan siswa, 
kreatifitas guru 

b. Dependent Variable: membaca grafik 



 

d. Uji T (parsial) 

Tabel4.12Uji T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1. Pengujian pengaruh kreativitas guru 

terhadap kemampuan siswa dalam 

membaca grafik. 

Diketahui nilai sig 0,014 < 0,05 

maka     ditolak dengan taraf 

kesalahan 5% (0,05), artinya    

diterima, secara parsial variabel 

kreativitas guru (  ) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

kemampuan siswa dalam membaca 

grafik (Y). 

2. Pengujian pengaruh keaktifan siswa 

terhadap kemampuan siswa dalam 

membaca grafik 

Diketahui nilai sig 0,000 < 0,05 

maka    ditolak dengan taraf 

kesalahn 5% (0,05), artinya 

   diterima, secara parsial variabel 

keaktifan siswa (   ) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

kemampuan siswa dalam membaca 

grafik(Y) 

e. Uji F (Anova/Simultan) 

Tabel4.13 

Uji F (Anova/Simultan) 

 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regress
ion 

606.366 2 303.183 9.676 .001
a
 

Residua
l 

877.311 28 31.333 
  

Total 1483.677 30    

a. Predictors: (Constant), keaktifan siswa, kreatifitas guru 

b. Dependent Variable: membaca grafik 

 

 Hasil pengujian : 

 Diketahui nilai sig uji F 0,001 

<  0,05 maka    ditolak dengan taraf 

kesalahan 5% (0,05), artinya 

   diterima, secara simultan variabel 

independen (kreativitas guru dan 

keaktifan siswa) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel 

dependen (kemampuan siswa dalam 

membaca grafik). 

   KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian yang 

telah di lakukan pada siswa kelas XI 

SMA N I Tambakrejo dapat kita 

simpulkan pengujian pengaruh 

kreatifitas guru dan keaktifan siswa 

terhadap kemampuan siswa dalam 

membaca grafik pada mata pelajaran 

ekonomi materi permintaan dan 

penawaran kelas XI SMAN 1 

Tambakrejo. Diketahui Secara 

parsial, kreativitas guru berpengaruh 

0,014 secara signifikan terhadap 

kemampuan siswa dalam membaca 

Coefficients
a
 

 
 
 
Model 

Unstand
ardized 

Coefficie
nts 

Sta
ndar
dize

d 
Coe
ffici
ents 

t 
Si
g. 

Colline
arity 

Statisti
cs 

   

B 

Std. 
Err
or 

Bet
a 

Tol
era
nc
e 

VI
F 

1 (Con
stant
) 

68.
414 

8.6
03  

7.
95
2 

.0
00   

kreat
ifitas 
guru 

-
.24

7 

.09
4 

-
.393 

-
2.
62
1 

.0
14 

.93
8 

1.
06
6 

keak
tifan 
sisw
a 

.39
3 

.09
6 

.611 4.
07
4 

.0
00 

.93
8 

1.
06
6 

a. Dependent Variable: membaca 
grafik 



grafik yang berarti lebih kecil dari 

nilai probabiitas 5% (0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh 

signifikan antara kreativitas guru 

terhadap kemampuan siswa dalam 

membaca grafik pada mata pelajaran 

ekonomi kelas XI SMAN 1 

Tambakrejo. Secara parsial, 

keaktifan siswa berpengaruh 0,000 

secara signifikan terhadap 

kemampuan siswa dalam membaca 

grafik yang berarti lebih kecil dari 

nilai probabilitas 5% (0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh 

signifikan antara keaktifan siswa 

terhadap kemampuan siswa dalam 

membaca grafik pada mata pelajaran 

ekonomi kelas XI SMAN 1 

Tambakrejo. Secara simultan 

diperoleh sig = 0,001 lebih kecil dari 

nilai α = 0,05 (0,001 > 0,05) 

menunjukkan bahwa     ditolak dan 

   diterima, berarti ada pengaruh 

signifikan antara kreativitas guru dan 

keaktifan siswa terhadap 

kemampuan siswa dalam membaca 

grafikpada mata pelajaran ekonomi 

kelas XI SMAN 1 Tambakrejo. 

Saran  

Dapat membuka wawasan 

mengenai pengaruh kreativitas guru 

dan keaktifan siswa terhadap 

kemampuan siswa dalam membaca 

grafik. Sehingga ketika menjadi guru 

kelak dapat menjadi guru yang 

kreatif dan mampu membuat 

siswanya menjadi aktif dalam kelas 

sehingga dapat membantu siswa 

mencapai prestasi yang baik. 
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