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ABSTRAK 

PRESTASI BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SISWA 
DITINJAUDARI PERSEPSI SISWA MENGENAI KOMPETENSI  

GURU MENGAJAR DAN KEMANDIRIAN BELAJAR 
SISWA KELAS VII SEKOLAH MENEGAH 

PERTAMA MUHAMMADIYAH 4 
SURAKARTA TAHUN AJARAN 

 2012/2013 
 

Meilisa Dwi Ardini, A. 210090129, Jurusan Pendidikan Akuntansi, 
Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) Pengaruh persepsi 
siswa mengenai kompetensi guru mengajar terhadap prestasi belajar ilmu 
pengetahuan sosial, 2) pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap prestasi 
belajar ilmu pengetahuan sosial, 3) pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi 
guru mengajar dan kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar ilmu 
pengetahuan sosial. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 yang 
berjumlah 160 siswa dengan sampel sebanyak 110 siswa yang diambil dengan 
teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linier ganda, 
uji t, uji f, dan sumbangan efektif dan sumbangan relatif 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y= 31,616 + 0,711푋  + 0,658	푋  , artinya prestasi belajar ilmu 
pengetahuan sosial dipengaruhi oleh persepsi siswa mengenai kompetensi guru 
mengajar dan kemandirian belajar siswa. Berdasarkan analisis dan pembahasan 
dapat disimpulkan bahwa : 1) Persepsi siswa mengenai kompetensi guru mengajar 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan 
sosial. Berdasarkan uji t diperoleh  푡  > 푡 	, yaitu 2,130 > 1,982 dan nilai 
probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,035. 2) kemandirian belajar siswa 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan 
social. Berdasarkan uji t diperoleh 푡  > 푡 	 , yaitu 1,990 > 1,982 dan nilai 
probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,049. 3) persepsi siswa mengenai 
kompetensi guru mengajar dan kemandirian belajar secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial. Berdasarkan uji F 
diperoleh 퐹  > 퐹  yaitu 10,800 > 3,081, dan nilai probabilitas signifikansi 
< 0,05 yaitu 0,000. 4) variabel persepsi siswa mengenai kompetensi guru 
mengajar  memberikan sumbangan efektif 8,7% dan SR 52%, variabel 
kemandirian belajar siswa memberikan sumbangan efektif 8 % dan SR 48%. 
Sehingga total sumbangan efektif kedua variabel sebesar 16,7% sedangkan 
sisanya 83,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Kata Kunci : Persepsi Siswa Mengenai Kompetensi Guru Mengajar, Kemandirian 
Belajar Siswa 



 
 

A. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dijalani 

oleh setiap orang dan merupakan suatu kebutuhan untuk mengembangkan 

potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran. Pendidikan 

mempunyai tujuan yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia seutuhnya. Hal ini sesuai dengan pembukaan UUD 

1945 alinea ke -4 yaitu: “memajukan kesejahteraan umum mensejahterahkan 

kehidupan bangsa”. 

Dalam dunia pendidikan masalah utama yang dihadapi siswa adalah 

masalah belajar. Disekolah siswa dituntut untuk bisa mengusai pelajaran 

dengan bantuan guru maupun harus belajar secara mandiri, demi tercapainya 

tujuan belajar yaitu prestasi belajar yang memuaskan. 

Menurut Tu’u (2004:75) “Prestasi Belajar adalah Hasil yang dicapai 

siswa ketika mengikuti dan mengerjakan tugas kegiatan pembelajaran 

disekolah”. Prestasi belajar IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial ) menentukan 

berhasil tidaknya siswa dalam proses belajar, karena itu prestasi memiliki 

fungsi yang penting bagi siswa dalam dunia pendidikan. 

Keberhasilan belajar juga ditentukan oleh kompetensi guru dalam 

mengajar khususnya pada mata pelajaran IPS terpadu di Sekolah Menengah 

Pertama Muhammadiyah 4 Surakarta. Guru adalah pendidik professional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik. 

Menurut UUD No.14 tahun 2005  tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 10 
dikutip oleh Sagala (2009:23) disebutkan “Kompetensi adalah 
seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 
dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksankan tugas 
keprofesionalan”.  
Kompetensi dalam mengajar guru menarik untuk dikaji, mengingat guru 

sebagai pusat dalam proses belajar mengajar. Guru dipandang sebagai 

gudangnya ilmu dan, sekaligus tempat siswa bertanya. Oleh karenanya, 

kemampuan guru mengajar menjadi keharusan yang harus perlu terpenuhi. 



 
 

Kemandirian belajar merupakan potensi yang dimiliki oleh siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar secara bertanggung jawab yang didorong oleh 

motivasi diri sendiri demi tercapainya prestasi belajar yang optimal 

Menurut Utari Sumarmo, Anik Widiastuti (2006:6) dengan kemandirian, 

siswa cenderung belajar lebih baik, mampu memantau, mengevalusai, dan 

mengatur belajarnya secara efektif, mengehemat waktu secara efisien akan 

mampu mengarahkan dan mengendalikan diri sendiri dalam berfikir dan 

bertindak, serta tidak bergantung pada orang lain secara emosional. 

Dalam sistem belajar mandiri siswa diharapkan lebih banyak belajar 

sendiri atau berkelompok dengan bantuan seminimal mungkin dari orang lain. 

Karena itu siswa perlu memiliki kemauan yang kuat dan disiplin yang tinggi 

dalam melaksanakan kegiatan belajarnya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Menurut Nawawi (2005:64) “Metodologi penelitian diartikan sebagai 

prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran 

ilmiah”. Sedangkan menurut Sukmadinata (2003:5) secara umum pengertian 

penelitian diartikan sebagai suatu proses pengumpulan dan analisis data yang 

dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. 

Berdasarkan teori - teori yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa metode penelitian adalah suatu metode yang merupakan proses atau 

rangkaian langkah - langkah yang dilakukan dengan terencana dan sistematis 

guna mendapatkan pemecahan atau mendapat jawaban terhadap pertanyaan 

tertentu. 

Penelitian ini mengunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian 

ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 4 

Surakarta tahun ajaran 2012/2013. Arikunto (2006:130) ”Populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian”. Sugiyono (2003:73) “Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Penelitian 

ini, populasi yang digunakan adalah kelas VII A, B, C, D, E berjumlah 160 

siswa.  Menurut Sugiyono (2003:81) “Apabila populasi sebanyak 160 siswa 



 
 

maka sampelnya sebanyak 110 siswa dengan taraf signifikan 5%. Dengan 

teknik simple random sampling dengan undian.  

Variabel bebas penelitian ini adalah persepsi siswa mengenai kompetensi 

guru mengajar (X1) dan kemandirian belajar (X2) sedangkan variabel terikat 

adalah prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial (IPS). 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi 

dan angket. Dengan menggunakan skala likert 1 sampai 4. Dengan jumlah item 

pernyataan persepsi siswa mengenai kompetensi guru mengajar  12 pernyataan 

dan kemandirian belajar 12 pernyataan. Angket ini diujicobakan kepada 20 

siswa yaitu bagian sisa dari penelitian yang di analisis menggunakan uji 

validitas dan reliabilitas . Uji validitas dikatakan valid  jika r  > r  

pada taraf signifikan 5% dan sebaliknya dikatakan tidak valid . Uji reliabilitas 

dikatakan reliabel jika r  > r  dan sebaliknya dikatakan tidak reliabel. 

Pengolahan data ini menggunakan SPSS V17.00 dan hasilnya semua 

pernyataan item valid dan reliabel. 

Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas 

dan uji linieritas. Analisis data menggunakan uji regresi ganda ( uji t, uji F dan 

koefisien determianan). 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

Data persepsi siswa mengenai kompetensi guru mengajar diperoleh 

menggunakan metode kuesioner atau angket yang terdiri dari 12 pernyataan 

dengan empat jawaban alternative 4, 3, 2, 1 sehingga jumlah skor yang 

didapat dengan perhitungan dan analisis SPSS V17.00 . Hasil tertinggi 

47,00, terendah 12,00 dengan mean 24,59, median 24, modus 24, standart 

deviasi 5,947 dan varians 35,363. 

Data kemandirian belajar diperoleh dengan menggunakan metode 

kuesioner atau angket yang terdiri 12 pernyataan dengan empat jawaban 

alternatif yaitu 4,3,2,1 sehingga jumlah skor yang di dapat dengan 

perhitungan SPSS V17.00.  Hasil tertinggi 40 nilai terendah 13, nilai rata – 



 
 

rata atau mean 26,17, median 26, modus 24, standart deviasi 5,997 dan 

varians 35,961. 

Uji prasyarat analisis terdiri uji normalitas dan uji linearitas. Uji 

normalitas menggunakan bantuan perhitungan dan analisis SPSS V17.00. 

Kriteria uji normalitas 퐿  < 퐿  maka dinyatakan berdistribusi 

normal dan sebaliknya dikatakan berdistribusi tidak normal pada taraf 

signifikan 5%. 

Tabel 1 

Ringkasan uji normalitas data 

 
Variabel  

 
N 

Harga 푳ퟎ  
Sig. 

 
Kesimpulan 푳풉풊풕풖풏품 푳풕풂풃풆풍 

Persepsi Siswa Mengenai 
Kompetensi Guru Mengajar 

110 0,082 0.084 0,068 Normal 

Kemandirian Belajar 110 0.065 0,084 0,200 Normal 
Prestasi Belajar IPS 110 0,070 0,084 0,200 Normal 

 

Uji linearitas untuk mengetahui apakah hubungan variabel bebas 

dengan variabel terikat berupa garis lurus (hubungan linier) atau tidak. 

Perhitungan uji linieritas menggunakan bantuan SPSS V17.00. Kriteria 

pengujian yaitu	F  < 	F  dan nilai probabilitas signifikan > 5%. 

Tabel 2 

Ringkasan uji linieritas data 

Variabel 
yang diukur 

Harga F Sig. Kesimpulan 
푭풉풊풕풖풏품 푭풕풂풃풆풍 

푋 푌 0,720 퐹( , , , )1,648 0,818 Linier 
푋 푌 1,217 퐹( , , , )1,657 0,254 Linier 

  

Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu 

melakukan pengujian regresi linier ganda. Uji regresi linier ganda 

menggunakan bantuan progam SPSS V17.00. 

 

 

 



 
 

Tabel 3 

Ringksan hasil uji regresi linier ganda 

Variabel  Koefisien 
Regresi 

T Sig. 

Konstanta 31,616 4,134 0,000 
Persepsi siswa mengenai 
kompetensi guru mengajar 

0,711 2,130 0,035 

Kemandirian belajar 0,658 1,990 0,049 
푅  = 0,168 

 

 Berdasarkan table 3 diperoleh persaman regresi linier ganda yaitu Y = 

a + 푏  + 푏  . Y = 31,616 + 0,711푋  + 0,658 푋 . Adapun interpretasi dari 

persamaan regresi linier ganda adalah : 

a. Koefisien a = 31,616 menyatakan bahwa jika persepsi siswa mengenai 

kompetensi guru mengajar dan kemandirian belajar tetap maka prestasi 

belajar ilmu pengetahuan sosial siswa sebesar 31,616. 

b. Koefisien  b  = 0,711 menyatakan bahwa jika persepsi siswa mengenai 

kompetensi guru mengajar bertambah sebesar 1 poin maka prestasi 

belajar ilmu pengetahuan sosial siswa akan mengalami peningkatan 

sebesar 0,711. 

c. Koefisien  b  = 0,658 menyatakan bahwa jika kemandirian belajar 

bertambah 1 point maka prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial siswa 

akan mengalami peningkatan sebesar 0,658. 

Hipotesis yang diajukan pertama “Ada pengaruh persepsi siswa 

mengenai kompetensi guru mengajar terhadap prestasi belajar ilmu 

pengetahuan sosial siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Muhammadiyah 4 Surakarta tahun ajaran 2012/2013”. Dari analisis regresi 

linier berganda diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel persepsi 

siswa mengenai kompetensi guru mengajar (b1) adalah sebesar 0,711 atau 

bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi siswa mengenai 

kompetensi guru mengajar berhubungan positif terhadap  prestasi belajar 

ilmu pengetahuan sosial siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Muhammadiyah 4 Surakarta tahun ajaran 2012/2013”. 



 
 

Hipotesis kedua yang diajukan adalah “Ada pengaruh kemandirian 

belajar siswa terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial siswa kelas 

VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 4 Surakarta tahun 

ajaran 2012/2013”. Dari analisis regresi linier berganda diketahui bahwa 

koefisisen regresi dari variabel kemandirian belajar (b2) adalah 0,658 atau 

bernilai positif, sehingga dapat bahwa kemandirian belajar  berhubungan 

positif terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial siswa kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 4 Surakarta tahun 

ajaran 2012/2013”. 

Hipotesis selanjutnya yang diajukan menggunakan uji F (uji 

keberartian) adalah “ Ada pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi 

guru mengajar dan kemandirian belajar secara bersama – sama  terhadap 

prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial siswa kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Muhammadiyah 4 Surakarta tahun ajaran 2012/2013”. Dari 

analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa koefisien regresi 

masing – masing variabel bebas bernilai positif, sehingga dapat dikatakan 

bahawa variabel pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi guru 

mengajar dan kemandirian belajar siswa secara bersama –sama terhadap 

prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial siswa kelas VII Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) Muhammadiyah 4 Surakarta tahun ajaran 2012/2013”. 

Bahwa nilai Fhitung > Ftabel (10,800  > 3,081), dan nilai signifikan <0,05yaitu 

0,000. Hal ini berarti persepsi siswa mengenai kompetensi guru mengajar 

dan kemandirian belajar berpengaruh positif. 

2. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis secara bersama – sama 

antara persepsi siswa mengenai kompetensi guru mengajar dan kemandirian 

belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial 

siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 4 

Surakarta tahun ajaran 2012/2013, adapun analisis dapat dilihat dari nilai 

koefisien regresi linier ganda sebagai berikut : Y = 31,616 + 0,711푋  + 

0,658 푋 . 



 
 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien regresi dari 

variabel persepsi siswa mengenai kompetensi guru mengajar (b1) adalah 

sebesar 0,711 atau positif berdasarkan uji t koefisisen yang mengarah pada 

regresi linier ganda untuk persepsi siswa mengenai kompetensi guru 

mengajar (b1) diperoleh 푡  > 푡  yaitu 2,130 > 1,982 dan nilai 

probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,035. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa persepsi siswa mengenai kompetensi guru mengajar berhubungan 

positif dengan prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi persepsi siswa 

mengenai kompetensi guru mengajar yang diperoleh maka semakin tinggi  

prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial dan apabila persepsis siswa 

mengenai kompetensi guru mengajar yang diperoleh rendah maka tingkat 

prestasi belajar belajar ilmu pengetahuan sosial siswa juga rendah. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari 

variabel kemandirian belajar siswa (b2) adalah sebesar 0,658 atau positif, 

berdasarkan uji t koefisien yang mengarah pada regresi linier ganda untuk 

minat praktik (b2) diperoleh 푡  > 푡  yaitu 1,990 > 1,982 dan nilai 

probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,049. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi kemandirian belajar siswa maka semakin tinggi 

prestasi belajar ilmu pengetahuan sosial siswa, dan sebaliknya semakin 

rendah kemandirian belajar siswa maka semakin rendah prestasi belajar 

ilmu pengetahuan sosial siswa. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linier ganda atau uji F 

diketahui bahwa nilai 퐹  > 퐹  , yaitu 10,800  > 3,081 dan nilai 

probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Hal ini berarti Persepsi siswa 

mengenai kompetensi guru mengajar dan kemandirian belajar berpengaruh 

positif. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kombinasi 

anatara persepsi siswa mengenai kompetensi guru mengajar dan 

kemandirian belajar siswa berpengaruh posistif maka aaakan lebih tinggi 

prestasii belajar ilmu pengetahuan sosial siswa. 

 



 
 

D. KESIMPULAN 

1. Persepsi siswa mengenai kompetensi guru mengajar memiliki pengaruh 

positif terhadap prestasi belajar (IPS) ilmu pengetahuan sosial siswa kelas 

VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013”. Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan anailisis linier ganda (uji t) diketahui 푡  > 

푡  yaitu 2,130 > 1,982 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 

0,035 dengan sumbangan relative sebesar 52 % dan sumbangan efektif 

sebesar 8,7% 

2. Kemandirian belajar siswa memiliki pengaruh posistif terhadap prestasi 

belajar (IPS) ilmu pengetahuan sosial siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 

4 Surakarta Tahun Ajaran 2012/2013 ” Hal ini dapat dilihat berdasarkan 

analisis linier ganda (uji t) diketahui bahaw 푡  > 푡  yaitu 1,990 > 

1,982 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,049 dengan sumbangan relative 

sebesar 48% dan sumbangan efektif sebesar 8% 

3.  Persepsi siswa mengenai kompetensi guru mengajar dan kemandirian 

belajar siswa memiliki pengaruh posistif terhadap prestasi belajar (IPS) ilmu 

pengetahuan sosial siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta tahun 

ajaran 2012/2013. Hal ini dapat dilihat berdasarkan analisis linier ganda (uji 

F) diketahui bahwa 퐹  > 퐹  , yaitu 10,800  > 3,081 dan nilai  

signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 

4. Persepsi siswa mengenai kompetensi guru mengajar memberi sumbangan 

efektif sebesar 8,7% terhadap prestasi belajar (IPS) ilmu pengetahuan sosial 

siswa sedangkan kemandirian belajar memberikan kontribusi 8% terhadap 

restasi belajar (IPS) ilmu pengetahuan sosial siswa. Secara keseluruhan 

variabel persepsi siswa mengenai kompetensi guru mengajar dan 

kemandirian belajar siswa memberikan kontribusi 16,7%. Artinya masih 

terdpat faktor lain yang berpengaruh terhadap prestasi belajar ilmu 

pengetahuan sosial seperti motivasi, keaktifan, sarana dan prasarana. 
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