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ABSTRAK 

 

Devi Ayu Pratiwi Siregar, NIM 7113341011, Hubungan Kreativitas Guru 

Dalam Mengajar dan Motivasi Belajar Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Binjai 

Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Program 

Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Medan 2015. 

 Masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada Hubungan Kreativitas 

Guru Dalam Mengajar dan Motivasi Belajar Siswa Dengan Prestasi Belajar Kelas 

XI SMK Negeri 1 Binjai Tahun Pelajaran 2014/2015. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui Hubungan Kreativitas Guru Mengajar dan Motivasi Belajar 

Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Binjai Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Hasil analisis data menunjukkan ada Hubungan Kreativitas Guru dalam 

mengajar (X1) terhadap prestasi belajar siswa (Y) dengan nilai (thitung> ttabel (2,242 

> 1,994), menunjukkan bahwa ada hubungan kreativitas guru dalam mengajar 

dengan prestasi belajar siswa. Hasil analisis data menunjukkan ada hubungan 

motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa(X2) dengan prestasi belajar 

(Y) diperoleh nilai thitung> ttabel (2,797 > 1,994), menunjukkan bahwa ada 

hubungan motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. Hasil perhitungan 

regresi linear berganda diperoleh nilai konstanta 37,472, koefisien regresi 

kreativitas guru dalam mengajar (X1) sebesar 0,305 dan koefisien regresi motivasi 

belajar siswa (X2) sebesar 0,500. Untuk hasil perhitungan uji determinasi (R
2
) 

diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 17,6%, menunjukkan bahwa 

kreativitas guru dalam mengajar dan motivasi belajar siswa secara bersama-sama 

memberikan hubungan dengan prestasi belajar siswa sebesar 17,6% dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk menguji hipotesis kreativitas guru dalam 

mengajar dan motivasi belajar secara simultan menggunakan uji f dengan taraf 

signifikasi 95% diperoleh nilai Fhitung> Ftabel(7,162>3.13), menunjukkan ada 

hubungan signifikan secara simultan antara Kreativitas guru dalam mengajar dan 

motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan 

secara simultan antara Kreativitas Guru Dalam Mengajar dan Motivasi Belajar 

Siswa dengan prestasi belajar siswa SMK Negeri 1 Binjai Tahun Ajaran 

2014/2015. 
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