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ABSTRAK 

 

PERSEPSI SISWA TENTANG KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU DAN 

KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

AKUNTANSI PIUTANG PADA SISWA KELAS XI AKUNTANSI SMK 

NEGERI 1 WONOGIRI TAHUN AJARAN 2013/2014 

Lilik Apriana A210100071, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh persepsi siswa 
tentang kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar, 2) pengaruh 
kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar, 3) pengaruh persepsi siswa 
tentang kompetensi pedagogik guru dan kemandirian belajar siswa terhadap 
prestasi belajar. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI Akuntansi SMK N 1 Wonogiri tahun 
ajaran 2013/2014 yang berjumlah 178 siswa dengan sampel 114 siswa yang 
diambil dengan teknik proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode dokumentasi dan metode angket yang telah diuji cobakan 
dengan uji validitas dan uji reabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier berganda, uji t, uji F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis linier 
Y=50,844+0,453X1+0,352X2. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah: 1) ada pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang kompetensi 
pedagogik guru terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang 
memperoleh thitung > ttabel yaitu 3,217 > 1,982 (α = 5%) dan nilai signifikansi <0,05 
yaitu 0,002; 2) ada pengaruh yang signifikan antara kemandirian belajar siswa 
terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung > 
ttabel yaitu 2,335 > 1,982 (α = 5%) dan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,021;  3) ada 
pengaruh yang signifikan antara persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik 
guru dan kemandirian belajar siswa  terhadap prestasi belajar. Hal ini terbukti dari 
hasil uji F yang memperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 59,650 > 3,078 pada taraf  
signifikansi 5%. 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 58,45% 
dan sumbangan efektif sebesar 30,3%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif 
sebesar 41,51% dan sumbangan efektif sebesar 21,5%. Hasil perhitungan untuk 
nilai R2 diperoleh 0,518 yang berarti 51,8% prestasi belajar siswa dipengaruhi 
oleh persepsi siswa tenteng kompetensi pedagogik guru dan kemandirian belajar 
siswa, sisanya sebesar 48,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 
dalam penelitian ini. 

 
Kata Kunci: Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru, Kemandirian 

Belajar, Prestasi Belajar  
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Pendahuluan 

Perubahan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan perlu 

direspon oleh kinerja pendidikan yang profesional dan bermutu tinggi. Mutu 

pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya manusia yang cerdas 

dan berkehidupan yang damai, terbuka dan berdemokrasi, serta mampu bersaing 

secara terbuka di era global sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh 

warga Negara Indonesia. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan 

keteladana, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas peserta didik 

dalam proses pembelajaran. Pendidikan tidak akan terlepas dari peran seorang 

pendidik. Dalam menjalankan peranya sebagai pengajar, pembimbing, pendidik 

dan pelatih bagi para siswa, Guru dituntut untuk memahami dan menguasai 

berbagai aspek perilaku guru dan perilaku siswa untuk mencapai tujuan 

pendidikan. 

Keberhasilan siswa dalam menempuh pendidikan dapat dilihat dari 

prestasi yang mereka peroleh. Menurut Djamarah (2008:156), “Prestasi belajar 

adalaah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan 

dalam diri individu sebagai hasil aktivitas dalam belajar”. Siswa dengan belajar 

diharapkan mampu mendapatkan hasil belajar yang memuaskan sebagai bentuk 

tanggung jawab kepada kedua orang tua serta keinginan untuk memperolwh 

manfaat dari kegiatan belajar. 

Prestasi belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti mata pelajaran, 

suasana belajar yang nyaman, motivasi belajar. Faktor internal khususnya 

kemandirian belajar sangat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kompetensi 

guru dalam mengajar juga sangat menentukan prestasi belajar terutama 

kompetensi pedagogik guru, guru yang sudah mengerti dengan kompetensi 

pedagogik akan menciptakan susana belajar yang menyenangkan sehingga siswa 

nyaman mengikuti proses pembelajaran. 

Menurut Slameto (2003:102), “Persepsi adalah proses menyangkut 

masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia”. Menurut Muchtar dan 

Iskandar (2012:289) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam 
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pengelolaan pembelajaran peserta didik meliputi : pengembangan kurikulum atau 

silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis, pelaksanaan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimiliki. Persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru akan mempengaruhi 

prestasi belajar siswa dalam mempelajari mata pelajaran akuntansi piutang. 

Menurut Johson (2008:152) terjemahan Setiawan: “Kemandirian belajar 

merupakan proses yang mengajak siswa melakukan tindakan mandiri yang 

melibatkan terkadang satu orang dan biasanya satu kelompok”. Kemandirian 

belajar dapat dilakukan dengan cara mengajak serta memotivasi siswa untuk dapat 

melakukan kegiatan belajar mengajar secara mandiri. Belajar mandiri bukan 

hanya belajar secara individu untuk memperoleh pengetahuan. Jadi kemandirian 

belajar merupakan kegiatan belajar dengan adanya kemauan untuk mandiri dan 

pembuatan keputusan sendiri yang bertanggungjawab untuk mencari tujuan. 

Dalam rangka peningkatan dan mutu pendidikan, pemerintah berusaha 

melakukan perbaikan-perbaikan agar mutu pendidikan meningkat, diantaranya 

perbaikan kurikulum, SDM, sarana dan prasarana. Perbaikan-perbaikan tersebut 

tidak ada artinya tanpa dukungan dari guru, orang tua, murid dan masyarakat yang 

turut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan. Konsep teknologi pendidikan 

menekankan kepada individu yang belajar melalui pemanfaatan dan penggunaan 

berbagai jenis sumber belajar. Proses pembelajaran yang baik dapar dilakuakn di 

dalam maupun di luar kelas dan kemandirian belajar juga sangat dibutuhkan untuk 

siswa yang belajar di luar kelas. Potensi siswa harus di dorong secara optimal 

sehingga dapat merangsang siswa untuk mampu belajar mandiri. 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pengaruh 

persepsi siswa tenteng kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa 

kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Wonogiri, 2) Untuk mengetahui pengaruh 

kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa kelas XI Akuntansi 

SMK Negeri 1 Wonogiri, 3) Untuk mengetahui pengaruh persepsi siswa tentang 

kompetensi mengajar siswa dan kemandirian belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Wonogiri. 
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Metode Penelitian 

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan peneliti dan dapat 

dilaksanakan dengan cara terencana, sistematis dan dapat mencapai tujuan. 

Menurut Sugiyono (2010:1), “Metode Penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kuantitatif asosaitif, dimana data yang diperoleh 

berasal dari angket atau data dan dokumentasi untuk mengetahui pengaruh atau 

hubungan variabel peneliti. 

Penelitian ini dilakukan terhadap siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 

Wonogiri tahun ajaran 2013/2014. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan 

November 2013 sampai dengan selesai. Pengambilan sampel menurut Sugiyono 

(2010:115-126) dengan taraf kesalahan 5% sejumlah 114 siswa dan menggunakan 

proporsional random sampling yaitu yang penggunaan teknik ini dikarenakan 

subyeknya bersifat homogen, memiliki prestasi yang berbeda dan sampel sudah 

ditentukan diambil seimbang sesuai kelasnya dalam siswa kelas XI Akuntansi 

SMK Negeri 1 Wonogiri Tahun Ajaran 2013/2014. Teknik pengumpulan data 

dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Variabel dalam penelitan ini 

terdiri dari variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya yaitu prestasi 

belajar (Y), sedangkan variabel bebasnya yaitu persepsi siswa tentang kompetensi 

peagogik guru (X1) dan kemandirian belajar siswa (X2). Dalam penelitian ini 

menggunakan instrumen yang berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket 

yang sebelumnya diujicobakan pada subjek uji coba yang berjumlah 20 siswa 

kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Wonogiri tahun ajaran 2013/2014 yang tidak 

menjadi sampel. Hasil uji coba instrumen dianalisis dengan menggunakan uji 

validitas dan uji realibilitas. Hasil dari pengumpulan data kemudian diuji dengan 

menggunakan uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji linearitas. 

Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier ganda kemudian 

dilakukan pengujian hipotesis dari hipotesis yang telah diajukan. 
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Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Wonogiri adalah salah satu 

lembaga pendidikan Menengah Kejuruan dibawah Direktorat Dikdasmen 

Republik Indonesia yang mengelola bidang keahlian Bisnis Manajemen terdiri 

dari empat bidang keahlian yaitu: Administrasi Perkantoran, Akuntansi, 

Penjualan, Tata Boga. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik No. 0190/0/1979, Tgl 03-09-1979, ini merupakan 

kelompok sekolah bisnis manajemen, Perjalanan perubahan sekolah berawal dari 

Persiapan ( SMEA Wiyata), lalu SMEA Pemda kemudian SMK Negeri 1 

Wonogiri. Lokasi SMK Negeri 1 Wonogiri beralamatkan Jalan Arjuna No. V1 

Wonokarto, Wonogiri. 

Visi dari SMK Negeri 1 Wonogiri yaitu  Menjadi SMK yang berkualitas, 

unggul, berlandaskan IMTAQ dan IPTEK serta menghasilkan tamatan yang 

mampu bersaing di tingkat nasional dan global. Selain itu sekolah juga memiliki 

misi antara lain: 1) Meningkatkan manajemen sekolah dalam menumbuhkan    

semangat keunggulan dan kompetitif, 2) Meningkatkan  kualitas KBM  dalam 

mencapai kompetensi  siswa, 3) Meningkatkan kualitas kompetensi Tenaga 

Kependidikan dan Non Kependidikan dalam mewujudkan standar  pelayanan 

minimal  (SPM), 4) Meningatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 

pendidikan dalam mendukung   pengusaan IPTEK, 5) Meningkatkan kualitas 

 pembinaan  kesiswaan  dalam  mewujudkan IMTAQ   dan  Sikap kemandirian, 6) 

Meningkatkan  pengelolaan unit produksi dalam menunjang dalam   penguasaan 

kompetensi siswa, 7) Memberdayakan lingkungan sekolah  dalam   mewujudkan 

wawasan wiyata mandala. 

Tujuanya yaitu: 1) Menyiapkan    peserta    didik    baik pengetahuan, 

sikap dan ketrampilan sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya, untuk 

mengisi    lowongan pekerjaan pada tingkat menengah di dunia uasaha dan dunia 

industri, 2) Menyiapkan   peserta didik pada aspek pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan untuk menumbuhkan jiwa Enterpreneurship (wiraswasta), 3) 
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Menyiapkan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan, sikap dan 

ketrampilan yang dimiliki pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Deskripsi Data Penelitian 

1. Data Prestasi Belajar (Y) 

Data  prestasi belajar (Y), hasil dari analisis output SPSS For 

Windows 16.0  diperoleh : Mean sebesar 87,202 dengan standar error of 

mean  sebesar 0,6104, Median sebesar 87, Modus sebesar 85, Skor 

maksimal diperoleh angka 100, skor minimal diperoleh angka 74, Standar 

deviasi sebesar 6,5177 yang merupakan akar dari variance yaitu 42,481. 

Skewness sebesar 0,11 yang diubah ke angka rasio dengan cara membagi 

dengan Std.Error Skewness sebesar 0,226 dan diperoleh hasil 0,487. 

Kurtosis sebesar -0,747 dan diubah ke nilai rasio dengan cara memebagi 

dengan Std.Error Kurtosis sebesar 0,449 dan diperoleh hasil -1,664. 

2. Data Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru (X1) 

Data persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru (X1) 

yang diperoleh melalui angket. Hasil analisis output SPSS For Windows 

16.0 diperoleh : Mean sebesar 47,79 dengan standar error of mean sebesar 

0,58, Median sebesar 48, Modus sebesar 48, Skor maksimal diperoleh 

angka 60, Skor minimal diperoleh angka 32, Standar deviasi sebesar 6,197 

yang merupakan akar dari variance yaitu 38,398. Skewness sebesar -0,255 

dan diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan Std.Error 

Skewness sebesar 0,226 dan diperoleh hasil -1,128. Kurtosis diperoleh 

sebesar -0,222 dan diubah ke angka rasio dengan cara membagi dengan 

Std.Error Kurtosis sebesar 0,449 dan memperoleh angka -0,494. 

3. Data kemandirian belajar siswa (X2) 

Data kemandirian belajar siswa (X2) diperoleh melalui angket. 

Hasil analisis output SPSS For Windows 16.0 diperoleh : Mean sebesar 
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41,75 dengan standar error of mean  sebesar 0,542, Median sebesar 42, 

Modus sebesar 45, Skor maksimal diperoleh angka 57, Skor minimal 

diperoleh angka 29, standar deviasi 5,789 yang merupakan akar dari 

variance 33,514. Skewness sebesar 0,016  dan diubah ke angka rasio 

dengan cara membagi dengan Std.Error Skewness sebesar 0,226 dan 

diperoleh angka sebesar 0,07. Kurtosis sebesar -0,247 dan diubah ke angka 

rasio dengan membagi dengan Std.Error Kurtosis sebesar 0,449 dan 

diperoleh hasil -0,55. 

Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa semua item pernyataan 

baik dari variabel prestasi belajar, persepsi siswa tentang kompetensi 

pedagogik guru, dan kemandirian belajar siswa dinyatakan valid. Dapat 

dinyatakan valid karena memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi < 

0,05. Berdasarkan uji uji reliabilitas (r11) dari persepsi siswa tentang 

kompetensi pedagogik guru sebesar 0,919 dan kemandirian belajar siswa 

sebesar 0,929. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji normalitas yang dilakukan 

untuk mengetahui apakah dalam sebuah regresi variabel dependen, 

variabel  independen, atau keduanya memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal yang menggunakan teknik uji Liliefors atau dalam 

program SPSS disebut juga dengan Kolmogorov-Smirnov menyimpulkan 

bahwa data dari prestasi belajar, persepsi siswa tentang kompetensi 

pedagogik guru, dan kemandirian belajar siswa, dengan nilai Lhitung < 

Ltabel. Untuk variabel prestasi belajar yaitu 0,059 < 0,083 atau nillai 

signifikansi sebesar 0,200. Variabel persepsi siswa tentang kompetensi 

pedagogik guru yaitu sebesar 0,067 < 0,083 atau nilai signifikansi sebesar 

0,200. Variabel kemandirian belajar siswa yaitu sebesar 0,070 < 0,083 atau 

signifikansi sebesar 0,200. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji linearitas yang digunakan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel 
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terikat merupakan hubungan garis lurus (hubungan linier) atau untuk 

mengetahui apakah setiap variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier 

atau tidak yang menggunakan bantuan SPSS For Windows 16.0 antara 

variabel persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru terhadap 

prestasi belajar menunjukkan bahwa mempunyai hubungan yang linier 

dengan Fhitung < Ftabel yaitu 1,324 < 1,625 dan nilai signifikansi 0,168 > 

0,05. Sedangkan untuk variabel kemandirian belajar siswa terhadap 

prestasi belajar menunjukkan bahwa mempunyai hubungan yang linier 

dengan Fhitung < Ftabel yaitu 1,156 < 1,651 dan nilai signifikansi 0,306 > 

0,05. 

Uji prasyarat analisis telah terpenuhi, kemudian dilakukan analisis 

regresi linier ganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows 

16.0.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang 

kompetensi pedagogik guru dan kemandirian belajar siswa mempunyai 

pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal itu dapat dilihat dari 

persamaan regresi linier yaitu Y= 50,844 + 0,453X1 + 0,352X2, 

berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari 

masing-masing variabel independen bernilai positif, persepsi siswa tentang 

kompetensi pedagogik guru dan kemandirian belajar siswa secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Nilai 50,844 

menyatakan jika persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dan 

kemandirian belajar siswa dianggap konstan, maka prestasi belajar akan 

sama dengan 50,844. Nilai 0,453 menyatakan jika persepsi siswa tentang 

kompetensi pedagogik guru meningkat satu poin maka skor prestasi 

belajar akan meningkat sebesar 0,453 (dengan asumsi variabel 

kemandirian belajar siswa dianggap konstan), sedangkan nilai 0,352 

menyatakan jika kemandirian belajar siswa meningkat satu poin maka skor 

prestasi belajar akan meningkat sebesar 0,352 (dengan asumsi variabel 

persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dianggap konstan). 
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1. Variabel persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru terhadap 

prestasi belajar. 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi 

dari variabel persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru terhadap 

prestasi belajar sebesar 0,453 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel kemandirian belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar 

akuntansi piutang. Kemudian berdasarkan uji keberartian koefisien regresi 

linier berganda untuk variabel persepsi siswa tentang kompetensi 

pedagogik guru terhadap prestasi belajar diperoleh thitung > ttabel yaitu 3,217 

> 1,982 dan nilai signifikan 0,000 < 0,002. Sumbangan relatif sebesar 

58,45% dan sumbangan efektif sebesar 30,3%. Dari hasil tersebut dapat 

dikatakan bahwa semakin tinggi persepsi siswa tentang kompetensi 

pedagogik guru akan semakin tinggi prestasi belajar, begitu juga 

sebaliknya semakin rendah  persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik 

guru maka semakin rendah pula prestasi belajar. 

2. Variabel kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien arah regresi 

dari variabel kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar sebesar 

0,352 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kemandirian 

belajar siswa berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Kemudian 

berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier berganda untuk variabel 

kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar diperoleh thitung > ttabel 

yaitu 2,335 > 1,982 dan nilai signifikan 0,021 < 0,05. Sumbangan relatif 

sebesar 41,51% dan sumbangan efektif sebesar 21,5%. Dari hasil tersebut 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kemandirian belajar siswa akan 

semakin tinggi prestasi belajar, begitu juga sebaliknya semakin rendah 

kemandirian belajar siswa maka semakin rendah pula prestasi belajar. 

3. Variabel Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru dan 

Kemandirian Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Siswa. 
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Variabel Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru dan 

Kemandirian Belajar Siswa terhadap prestasi belajar. Hasil uji F atau uji 

keberartian regresi linier berganda diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel 

yaitu 59,650 > 3,078 dan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa Persepsi Siswa Tentang Kompetensi Pedagogik Guru 

dan Kemandirian Belajar Siswa secara bersama-sama berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar siswa. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat 

dikatakan bahwa semakin tingginya persepsi siswa tentang kompetensi 

pedagogik guru dan semakin tinggi kemandirian belajar siswa akan 

meningkatkan prestasi belajar. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah  

persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dan semakin rendah 

kemandirian belajar siswa akan menurunkan prestasi belajar. Kemudian 

koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,518 yang berarti bahwa 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 51,8%. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel persepsi siswa tentang 

kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa memberikan 

sumbangan relatif 58,45% dan sumbangan efektif sebesar 30,3%. Variabel 

kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar sumbangan relatif 

sebesar 41,51% dan sumbangan efektif sebesar 21,5%. Dengan melihat 

dari sumbangan relatif dan sumbangan efektif, hal ini menunjukkan bahwa 

variabel persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap prestasi belajar siswa. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis regresi linier ganda diperoleh persamaan Y = 50,844 + 

0,453X1 + 0,352X2 yang artinya prestasi belajar Akuntansi Piutang siswa 

dipengaruhi oleh variabel persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik 

guru  (X1) dan kemandirian belajar siswa (X2). 
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2. Variabel persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru (X1) 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa. Terbukti dari hasil uji 

t yang memperoleh sebesar thitung 3,217 > ttabel 1,982 dengan taraf 

signifikansi 5%. 

3. Variabel kemandirian belajar siswa (X2) berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar siswa. Terbukti dari hasil uji t aktivitas belajar siswa 

memperoleh sebesar thitung 2,335 > ttabel 1,982 dengan taraf signifikansi 

5%. 

4. Variabel persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru (X1) dan 

kemandirian belajar siswa (X2) secara bersama-sama berpengaruh positif  

terhadap prestasi belajar. Terbukti hasil uji F yang memperoleh Fhitung > 

Ftabel (59,650 >3,078) dengan taraf signifikansi 5%. 

5. Hasil perhitungan sumbangan efektif menunjukkan bahwa kontribusi 

persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi 

belajar sebesar 30,3%. Sedangkan kemandirian belajar siswa memberikan 

kontribusi terhadap prestasi belajar 21,5%, sehingga total sumbangan 

efektif antara persepsi siswa tentang kompetensi pedagogik guru dan 

kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar sebesar 51,8%. 
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