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ABSTRAK 
PENGARUH PERSEPSI SISWA MENGENAI KETRAMPILAN 
MENGAJAR GURU DAN KEDISIPLINAN SISWA TERHADAP 

HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SISWA KELAS 
VII PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 

KARTASURA  
TAHUN AJARAN 2013/2014 

Meilisa Tria Ardina, A210090128, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh persepsi 

siswa mengenai ketrampilan mengajar guru terhadap hasil belajar ilmu 
pengetahuan sosial siswa kelas VII SMP N 2 Kartasura, 2) pengaruh 
kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan sosial siswa kelas 
VII SMP N 2 Kartasura, 3) pengaruh persepsi siswa mengenai ketrampilan 
mengajar guru dan kedisiplinan siswa terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan 
sosial siswa kelas VII SMP N 2 Kartasura. Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode asosiatif. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VII SMP N 2 Kartasura berjumlah 274 siswa 
dengan sampel sebanyak 84 siswa yang diambil dengan teknik sampe 
lrandom sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket 
yang telah diuji cobakan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik 
analisis yang digunakan adalah regresi linier ganda, uji t, uji F, sumbangan 
efektif dan sumbangan relatif.  

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier 
ganda sebagai berikut Y =64,884 + 0,314X1 + 0,169X2, artinya hasil belajar 
dipengaruhi oleh persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan 
kedisiplinan siswa. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan 
bahwa: (1) persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru berpengaruh 
terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan 
thitung untuk variabel persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru 
sebesar 4,317 sehingga thitung> ttabel atau 4,317>1.990 dengan nilai signifikansi 
0,000<0,05. (2) kedisiplinan siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar 
siswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel 
kedisiplinan siswa sebesar 2,225 sehingga thitung> ttabel atau 
2,225>1.990dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (3) persepsi siswa 
mengenai ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan siswa secara bersama-
sama berpengaruh positif terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan sosial siswa 
kelas VII SMP N 2 Kartasura. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 
memperoleh Fhitung sebesar 26,097>Ftabel (3,190) dengan nilai signifikansi 
0,000<0,05. (4) variabel persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru 
memberi sumbangan efektif 21,061% dan SR 73,90% variabel kedisiplinan 
siswa memberi sumbangan efektif 7,43% dan SR 26,1% total sumbangan 
efektif kedua variabel 28,5% dan sisanya 71,5% dipengaruhi oleh faktor lain 
yang tidak diteliti. Kata Kunci: persepsi siswa mengenai ketrampilan 
mengajar guru, kedisiplinan, hasil belajar 



 
 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat pada zaman sekarang ini, 

membuat kita berlomba–lomba untuk meningkat kualitas pendidikan yang ada 

di negara kita karena pendidikan merupakan suatu hal yang penting untuk 

dijalani setiap orang dan merupakan suatu kebutuhan untuk mengembangkan 

potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pembelajaran. Melalui dunia 

pendidikan seseorang akan mendapat berbagai pengalaman, pengetahuan dan 

ketrampilan. 

Pendidikan adalah usaha sadar yang terencana, hal ini berarti proses 

pendidikan disekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal–asalan 

dan untung–untungan, akan tetapi proses yang bertujuan, sehingga segala 

sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan oleh karena itu, untuk mewujudkan 

pembelajaran yang efektif diperlukan berbagai ketrampilan yaitu ketrampilan 

mengajar. Ketrampilan mengajar merupakan kompetensi pedagogik yang 

cukup kompleks karena merupakan integrasi dari berbagai kompetensi guru 

yang utuh.  

Keberhasilan belajar siswa menjadi sasaran utama dalam kegiatan 

pendidikan dimana mereka diharapkan dapat mencapai keberhasilan belajar, 

untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut tentu tidak terlepas dari cara 

mengajar guru disekolah. Cara mengajar guru sangat bervariasai dan tidak 

monoton sehingga siswa tidak  akan jenuh dalam menerima pelajaran dan 

sesuai dengan latar belakang siswa, tentunya akan lebih membawa dampak 

posistif bagi hasil belajar siswa. 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan 

berbagai aspek yang saling berkaitan oleh karena itu, untuk mewujudkan 

pembelajaran yang efektif diperlukan berbagai ketrampilan yaitu ketrampilan 

mengajar. Ketrampilan mengajar merupakan kompetensi pedagogik yang 

cukup kompleks karena merupakan integrasi dari berbagai kompetensi guru 

yang utuh.  



 
 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia ketrampilan merupakan 

“kecakapan untuk menyelesaikan tugas “, sedangkan mengajar adalah melatih. 

Menurut Dequeliy dan gazali yang dikutip Slameto (2010:30) mendefinisikan 

mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara yang 

paling singkat dan tepat.  

Dalam dunia pendidikan siswa juga harus mengikuti kegiatan 

pembelajaran disekolah yang tidak terlepas dari berbagai peraturan dan tata 

tertib yang berlaku di Sekolah Menengah Pertama SMP N 2 kartasura dan 

siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan norma dan tata tertib 

yang disebut dengan disiplin.  

Disiplin merupakan suatu kepatuhan atau ketaatan siswa mengenai 

proses belajar mengajar dan peraturan serta tata tertib yang disekolah. 

Pentingnya disiplin disekolah akan membantu siswa itu sendiri dalam proses 

belajar dan tentunya juga dengan bantuan seorang guru.  

Gordon (1996:3) menyatakan bahwa “Disiplin dipahami sebagai 

perilaku dan tata tertib yang sesuai dengan keteraturan dan ketetapan atau 

perilaku yang diperoleh dari pelatihan”. Disiplin sangat sering diasumsikan 

bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai disiplin hanya dengan 

mendisiplinkan dengan keras, yaitu mengawasi, menghukum dan 

menggunakan denda demi kebaikan anak. Sedangkan menurut Suharsimi 

Arikunto (2001:114) “Disiplin adalah kepatuhan seseorang dalam mengikuti 

peraturan atau tata tertib didorong oleh kesadaran yang ada dalam hatinya”.  

Hasil kegiatan belajar mengajar yang diperoleh akan diproses atau 

dilakukan penilaian  dan itu berupa nilai atau hasil belajar. Hasil belajar siswa 

pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang meliputi bidang kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar yang memuaskan merupakan tujuan 

dan harapan dari siswa, orang tua murid maupun guru sebagai tenaga pendidik. 

 

 

 

 



 
 

B. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menurut Sutrisno (2004:4), “Penelitian adalah suatu 

usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan dengan menggunakan metode 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. 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah 

suatu cara utama yang digunakan untuk proses pengumpulan dan analisis data 

yang dilakukan secara sistematis dan logis guna mendapatkan suatu pemecahan 

masalah. 

Penelitian ini mengunakan penelitian asosiatif. Penelitian ini 

dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Surakarta tahun 

ajaran 2013/2014. Menurut pendapat Sugiyono (2003:72) “Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulanya”. Menurut pendapat Sugiyono (2009:124) 

mengemukakan pendapat bahwa “Sampel adalah sebagian individu yang 

diselidiki”.Penelitian ini, populasi yang digunakan adalah kelas VII A, B, C,   

berjumlah 110 siswa. Menurut pendapat Sugiyono (2009:125) mengemukakan 

pendapat bahwa “Apabila populasi 110 dengan taraf kesalahan 5%, maka 

sampelnya 84”. Dengan teknik simple random sampling dengan undian.  

Variabel bebas penelitian ini adalah persepsi siswa mengenai ketrampilan 

mengajar guru (X1) dan kedisiplinan siswa (X2) sedangkan variabel terikat 

adalah hasil 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 ketrampilan mengajar guru  10 pernyataan 

dan kedisiplinan siswa 10 pernyataan. Angket ini diujicobakan kepada 14 

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 V16.00 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 ketrampilan mengajar guru diperoleh 

menggunakan metode kuesioner atau angket yang terdiri dari 10 pernyataan 

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

didapat dengan perhitungan dan analisis SPSS V16.00 . Hasil tertinggi 

40,00, terendah 12,00 dengan mean 30,75, median 31, modus 30, standart 

deviasi 6,334 dan varians 40,117. 

Data kedisiplinan siswa diperoleh dengan menggunakan metode 

kuesioner atau angket yang terdiri 10 pernyataan dengan empat jawaban 

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

perhitungan SPSS V16.00.  Hasil tertinggi 43 nilai terendah 18, nilai rata – 

rata atau mean 31,13, median 32, modus 23, standart deviasi 6,081 dan 

varians 36,983. 

Uji prasyarat analisis terdiri uji normalitas dan uji linearitas. Uji 

normalitas menggunakan bantuan perhitungan dan analisis SPSS V16.00. 

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 Nilai 
Probabilitas 

Taraf 
Signifikansi 

Keputusan 

Hasil belajar Y .093 0.05 Normal 
Persepsi Siswa 
Mengenai Ketrampilan 
Mengajar Guru 

.200 0.05 Normal 

Kedisiplinan siswa .182 0.05 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 V16 .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 0,938 퐹( , , , )1,714 0,553 Linier 
푋 푌 0,765 퐹( , , , )1,722 0,753 Linier 

  

Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu 

melakukan pengujian regresi linier ganda. Uji regresi linier ganda 

menggunakan bantuan progam SPSS V16.00. 

 

Tabel 3 

Rangkuman Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien 
Regresi 

t Sig 

Konstanta 64,884   
KetrampilanMengajarGuru 0,314 4,317 0,000 
KedisiplinanSiswa 0,169 2,225 0,029 
F hitung = 26,097 

R2 = 0,285 
0,000 

 



 
 

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh persamaan regresi linear berganda 

sebagai berikut: Y = 64,884 + 0,314X1 + 0,169X2 

Adapun interpretasi dari persamaan regresi linier berganda tersebut 

adalah:  

a. a = 64,884 menyatakan bahwa jika persepsi siswa mengenai 

ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan siswa tetap (tidak 

mengalami perubahan) maka nilai rata-rata hasil belajar sebesar 

64,884. 

b. b1 = 0,314, menyatakan bahwa jika persepsi siswa mengenai 

ketrampilan mengajar guru bertambah sebesar 1 poin, maka hasil 

belajar ilmu pengetahuan sosial akan mengalami peningkatan sebesar 

0,314. Dengan asumsi tidak ada penambahan (konstan) nilai 

kedisiplinan siswa. 

c. b2 = 0,169, menyatakan bahwa jika penambahan kedisiplinan siswa  

sebesar 1 poin, maka hasil belajar ilmu pengetahuan sosial akan 

mengalami peningkatan sebesar 0,169. Dengan asumsi tidak ada 

penambahan (konstan) nilai hasil belajar ilmu pengetahuan sosial. 

Hipotesis yang diajukan pertama “Ada pengaruh persepsi siswa 

mengenai ketrampilan mengajar guru terhadap hasil belajar ilmu 

pengetahuan sosial siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2013/2014”. Dari analisis regresi linier 

berganda diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel persepsi siswa 

mengenai ketrampilan mengajar guru (b1) adalah sebesar 0,314 atau bernilai 

positif, sehingga dapat dikatakan bahwa persepsi siswa mengenai 

ketrampilan mengajar guru berhubungan positif terhadap hasil belajar ilmu 

pengetahuan sosial siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2013/2014”.                                                                                                                             

Hipotesis kedua yang diajukan adalah “Ada pengaruh kedisiplinan 

siswa terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan sosial siswa kelas VII 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 

2013/2014”. Dari analisis regresi linier berganda diketahui bahwa koefisisen 



 
 

regresi dari variabel kedisiplinan siswa (b2) adalah 0,169 atau bernilai 

positif, sehingga dapat bahwa kedisiplinan siswa berhubungan positif 

terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan sosial siswa kelas VII Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2013/2014”. 

Hipotesis selanjutnya yang diajukan menggunakan uji F (uji 

keberartian) adalah “ Ada pengaruh persepsi siswa mengenai ketrampilan 

mengajar guru dan kedisiplinan siswa secara bersama – sama  terhadap hasil 

belajar ilmu pengetahuan sosial siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2013/2014”. 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 ketrampilan mengajar guru dan 

kedisiplinan siswa secara bersama-sama terhadap hasil belajar ilmu 

pengetahuan sosial siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2013/2014”. Bahwa nilai Fhitung > Ftabel 

(26,097  > 3,190), dan nilai signifikan <0,05yaitu 0,000. Hal ini berarti 

persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan siswa 

berpengaruh positif. 

2. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa analisis secara bersama – sama 

antara persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan 

siswa berpengaruh positif terhadap hasil belajar ilmu pengetahuan sosial 

siswa kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Kartasura 

tahun ajaran 2013/2014, adapun analisis dapat dilihat dari nilai koefisien 

regresi linier ganda sebagai berikut : Y = 64,884 + 0,314푋  + 0,169 푋 . 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien regresi dari 

variabel persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru (b1) adalah 

sebesar 0,314 atau positif berdasarkan uji t koefisisen yang mengarah pada 

regresi linier ganda untuk persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar 

(b1) diperoleh 푡  > 푡  yaitu 4,317 > 1,990 dan nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi 



 
 

siswa mengenai ketrampilan mengajar guru berhubungan positif dengan 

hasil belajar ilmu pengetahuan sosial. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dikatakan bahwa semakin tinggi persepsi siswa mengenai ketrampilan 

mengajar guru yang diperoleh maka semakin tinggi hasil belajar ilmu 

pengetahuan sosial dan apabila persepsi siswa mengenai ketrampilan 

mengajar guru yang diperoleh rendah maka tingkat hasil belajar belajar ilmu 

pengetahuan sosial siswa juga rendah. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari 

variabel kedisiplinan siswa (b2) adalah sebesar 0,169 atau positif, 

berdasarkan uji t koefisien yang mengarah pada regresi linier ganda untuk 

minat praktik (b2) diperoleh 푡  > 푡  yaitu 2,225 > 1,990 dan nilai 

probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi kedisiplinan siswa maka semakin tinggi hasil belajar 

ilmu pengetahuan sosial dan sebaliknya semakin rendah kedispilanan siswa 

maka semakin rendah hasil belajar ilmu pengetahuan sosial. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linier ganda atau uji F 

diketahui bahwa nilai 퐹  > 퐹  , yaitu 26,097  > 3,190 dan nilai 

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

mengenai ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan siswa berpengaruh 

positif. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa kombinasi 

anatara persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan 

kedisiplinan siswa berpengaruh posistif maka akan lebih tinggi hasil belajar 

ilmu pengetahuan sosial. 

 

D. KESIMPULAN 

1. Persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru memiliki pengaruh 

positif terhadap hasil belajar (IPS) ilmu pengetahuan sosial siswa kelas VII 

SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2013/2014”. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan anailisis linier ganda (uji t) diketahui 푡  > 푡  yaitu 

4,317 > 1,990 dan nilai probabilitas signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan 



 
 

sumbangan relative sebesar 73,90 % dan sumbangan efektif sebesar 

21,061% 

2. Kedisiplinan siswa memiliki pengaruh posistif terhadap hasil belajar (IPS) 

ilmu pengetahuan sosial siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura Tahun 

Ajaran 2013/2014 ” Hal ini dapat dilihat berdasarkan analisis linier ganda 

(uji t) diketahui bahaw 푡  > 푡  yaitu 2,225 > 1,990 dan nilai 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan sumbangan relative sebesar 26,1% 

dan sumbangan efektif sebesar 7,43% 

3.  Persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan kedisiplinan siswa 

memiliki pengaruh posistif terhadap hasil belajar (IPS) ilmu pengetahuan 

sosial siswa kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura tahun ajaran 2013/2014. Hal 

ini dapat dilihat berdasarkan analisis linier ganda (uji F) diketahui bahwa 

퐹  > 퐹  , yaitu 26,097  > 3,190 dan nilai  signifikansi < 0,05 yaitu 

0,000. 

4. Persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru memberi sumbangan 

efektif sebesar 21,061% terhadap hasil belajar (IPS) ilmu pengetahuan sosial 

siswa sedangkan kedisiplinan siswa memberikan kontribusi 7,43% terhadap 

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

variabel persepsi siswa mengenai ketrampilan mengajar guru dan 

kedisiplinan siswa memberikan kontribusi 28,5%. Artinya masih terdapat 

faktor lain yang berpengaruh terhadap prestasi belajar ilmu pengetahuan 

sosial seperti motivasi, keaktifan, sarana dan prasarana. 
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