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SARI 
 

Titin Supriyatin, 2010. ”Pengaruh Minat Belajar dan Pengelolaan Kelas 

Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Kelas IX IS SMA Negeri 1 Tengaran Tahun 

Ajaran 2009/2010 ”. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Drs. Subowo, M.Si. Pembimbing II: Maylia Pramono 

Sari, SE, M.Si, Akt 

 

Kata Kunci: Prestasi Belajar, Minat Belajar, Pengelolaan Kelas 

 

Keberhasilan belajar yang diungkapkan dengan prestasi belajar memiliki 

beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan eksternal. 

Untuk mendapatkan suatu prestasi belajar yang memuaskan, maka kedua faktor 

tersebut diharapkan bisa mendukung proses kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

Hal tersebut di atas, membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui minat belajar terhadap prestasi belajar dan 

pengelolaan kelas  terhadap prestasi belajar. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran  

sebanyak 106 siswa. Sampel yang digunakan sebanyak 84 siswa, yang didapat 

dari perhitungan dengan teknik Proportional Stratified Random Sampling. Data 

yang digunakan berupa data primer yang diambil dengan metode kuesioner. Data 

dianalisis dengan teknik analisis deskriptif, regresi berganda dan uji hipotesis. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar dalam kriteria cukup 

baik (66.67%), minat belajar dalam kriteria sedang (50.00%) dan pengelolaan 

kelas dalam kriteria baik (54.76%). Ada pengaruh signifikan antara minat belajar 

dan pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar baik secara simultan maupun 

parsial. Hal ini ditunjukkan dengan F hitung = 31.106 dan P value 0,000 < 0,05 

minat belajar  memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi sebesar 

0,2079 atau 20.25% dan pengelolaan kelas memberikan pengaruh terhadap 

prestasi belajar akuntansi sebesar 0,948 atau 9,48%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah minat belajar dan pengelolaan kelas 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. Saran bagi Siswa, hendaknya lebih 

serius dalam belajar akuntansi dan meningkatkan kemauannya dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru akuntansi. Saran bagi Guru 

Akuntansi, hendaknya lebih meningkatkan kemampuannya dalam memberi 

motivasi kepada siswa sehingga siswa lebih serius dalam belajar akuntansi dan 

guru hendaknya lebih mengefektifkan pembelajaran terutama dalam pengelolaan 

kelas agar prestasi belajar mengajar dapat berjalan kondusif, serta dapat 

meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 
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ABSTRACT 
 

Titin Supriyatin, 2010. "The Effect of Interest in Learning and Classroom 

Management Learning Achievement Of Accounting Class IX IS SMA Negeri 1 

Tengaran in Academic Year 2009/2010". Accounting Department. Faculty of 

Economics. State University of Semarang. Advisors I: Drs. Subowo, Si Advisors 

II: Maylia Pramono Sari, SE, M. Si, Akt 

 

Keywords: Learning Achievement, Learning Interests, Classroom Management  

 

Learning success and the learning achievement has revealed several factors that 

influence it, namely internal and external factors. To obtain a satisfactory 

academic achievement, then those two factors are expected to support the process 

of teaching and learning activities in school. To the above, makes researchers 

interested in conducting research that aims to determine interest in learning to 

learning achievement and classroom management of learning achievement.  

This study population was class XI SMA 1 Tengaran IS 106 students. 

Samples used as many as 84 students, which is obtained from calculations with 

Proportional Stratified Random Sampling technique. Data used in the form of 

primary data captured by the questionnaire method. Data were analyzed using 

descriptive analysis techniques, multiple regression and hypothesis testing.  

Results showed that academic achievement in the criteria quite well 

(66.67%), interest in learning in the criteria being (50.00%) and classroom 

management in both criteria (54.76%). There were significant influence between 

the interest in learning and classroom management to learning achievement either 

simultaneously or partial. This is shown by F count = 31 106 and P value 0.000 

<0.05 interest in learning any significant effect on academic achievement in 

accounting for 0.2079 or 20:25% and classroom management affect academic 

achievement in accounting for 0.948 or 9.48%.  

Conclusions from this research is an interest in learning and classroom 

management positive effect on academic achievement. Suggestions for subsequent 

research, looking for factors other than interest in learning and classroom 

management. Advice for Students should be more serious in learning and 

improving his will in the tasks given by teachers of accounting. Suggestions for 

Teachers of Accounting, should further improve its ability to motivate the 

students will be more serious in learning and improving skills related to the 

development of optimal learning conditions.  
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan pendidikan nasional menurut UU RI No 20 Tahun 2003 adalah 

untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada  Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan 

meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang baik antara lain dapat 

dilihat dari proses belajar yang dicapai oleh siswa. Prestasi belajar dikatakan 

tercapai apabila siswa mengalami perkembangan dan peningkatan perilaku yang 

diharapkan dalam perumusan tujuan pembelajaran, dengan dibuktikan dan 

ditunjukkan melalui nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap 

siswa, melalui ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya. Prestasi belajar 

dapat dijadikan indikator keberhasilan seorang siswa dalam kegiatan belajar.  

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan 

tugas atau kegiatan tertentu (Tu’u, 2004:75). Walaupun bukan tujuan utama, tetapi 

prestasi belajar merupakan faktor yang sangat penting dan harus dicapai siswa 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Prestasi belajar mempunyai fungsi 

antara lain sebagai indikator pengetahuan yang telah dikuasai, sebagai daya serap 

atas tingkat pemahaman siswa. Dalam hal ini, prestasi belajar juga berfungsi 

sebagai umpan balik dalam peningkatan mutu pendidikan. 
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Prestasi belajar yang dicapai siswa satu dengan siswa lain berbeda-beda. 

Ada yang mampu meraih prestasi tinggi, namun banyak juga siswa yang prestasi 

belajarnya rendah. Adanya perbedaan prestasi belajar tersebut dipengaruhi oleh 

berbagai faktor.  

Keberhasilan kegiatan belajar mengajar khususnya bagi siswa secara garis 

besar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang berasal dari diri siswa dan 

faktor yang berasal dari luar siswa. Faktor internal siswa antara lain meliputi 

kedisiplinan, kecerdasan, motivasi, bakat, dan minat yang berpengaruh besar 

terhadap aktivitas belajar siswa. Faktor ekstern meliputi, faktor keluarga, faktor 

sekolah dan faktor masyarakat. Lingkungan keluarga adalah lingkungan dasar dan 

faktor utama yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Karena dalam keluarga 

seorang siswa lahir, tumbuh dan berkembang serta dididik untuk bisa menjadi 

seorang manusia  yang baik, bermanfaat baik bagi diri sendiri dan orang lain. 

Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang berdekatan kedua setelah siswa 

mengenal keluarga. Lingkungan ini merupakan lingkungan pendidikan yang 

mendukung proses belajar seseorang secara formal. Lingkungan masyarakat, yaitu 

lingkungan yang berada disekitar lingkungan keluarga dan sekolah dan dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Lingkungan masyarakat ini berkaitan 

dengan teman bergaul, media masa, dan kegiatan siswa dimasyarakat. Potensi dan 

prestasi para siswa sulit berkembang secara optimal apabila faktor-faktor tersebut 

tidak memberi dukungan yang maksimal dan kondusif (Slameto 2003:54).   

Menurut Tu’u (2004:79) prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik yang ada pada diri siswa itu sendiri maupun faktor yang berasal dari 
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luar diri siswa, faktor yang ada pada diri siswa itu sendiri antara lain kecerdasan, 

bakat, minat dan perhatian, motivasi, cara belajar sedangkan faktor yang berasal 

dari luar diri siswa antara lain faktor sekolah dan faktor keluarga. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di SMA Negeri 1 

Tengaran, di 3 kelas XI IS yang diampu oleh guru yang sama, KKM (kriteria 

ketuntasan minimal) mata pelajaran akuntansi  yang ditetapkan sekolah yaitu 

70,00 Apabila jumlah siswa yang nilainya memenuhi KKM sebanyak 50% atau 

lebih maka pembelajaran dikatakan berhasil. Sebaliknya, apabila jumlah siswa 

yang nilainya sudah memenuhi KKM kurang dari 50% maka pembelajaran 

dikatakan belum berhasil. 

Dalam pelaksanaan pengajaran di SMA Negeri 1 Tengaran, pencapaian 

prestasi belajarnya dapat dikatakan belum mencapai hasil secara maksimal. Hal 

ini dapat dilihat dari pencapaian nilai ulangan harian akuntansi pada semester 

gasal  kelas XI ilmu sosial (IS) masih rendah, di mana masih banyak siswa yang 

mendapat nilai di bawah nilai batas ketuntasan yaitu sebesar 70,00. Adapun data 

dari pencapaian nilai akuntansi siswa kelas XI ilmu sosial (IS) SMA Negeri 1 

Tengaran dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Daftar Ketuntasan dan Ketidak Tuntasan Mata Pelajaran Akuntansi 

Siswa Kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran 

Katagori Kelas Jumlah Presentase 

XI IS 1 XI IS 2 XI IS 3 

Tuntas 15 16 15 46 43,39  % 

Tidak tuntas 20 19 21 60 56,60 % 

 Sumber : Dokumen Sekolah SMA Negeri 1 Tengaran 2009-2010 
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Berdasarkan hasil prestasi belajar Siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 

Tengaran diketahui bahwa nilai rata-rata ulangan harian pada mata pelajaran 

akuntansi, siswa yang telah mencapai ketuntasan hanya mencapai 43,39% 

sedangkan selebihnya 56,60% nilainya belum mencapai ketuntasan belajar.  

Melihat fenomena tersebut terdapat kondisi yang tidak ideal karena siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar hanya 43,39%. Diasumsikan kondisi ini, salah 

satu penyebabnya adalah minat belajar siswa yang masih rendah. Banyak siswa 

yang tidak mengikuti pelajaran akuntansi, selain itu dalam kegiatan belajar 

mengajar siswa tidak memperhatikan guru ketika sedang mengajar, siswa kurang 

aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta sering 

meminjam tugas pada temannya. Hal ini disebabkan salah satunya faktor guru 

yang hanya terfokus pada materi yang diajarkan dan hanya memberi tugas latihan 

sehingga suasana dalam pembelajaran ramai, gaduh dan tidak mendukung belajar. 

Pengelolaan kelas yang diterapkan guru akuntansi kelas XI IS dalam proses 

belajar mengajar belum optimal, dapat dilihat dalam proses pembelajaran tidak 

menciptakan kondisi belajar yang optimal sehingga membuat siswa kurang 

berminat dalam proses pembelajaran, sehingga ada persoalan mengenai minat 

belajar siswa dan pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar akuntansi yang 

dicapai siswa. Agar prestasi belajarnya meningkat, maka perlu adanya kerjasama 

yang harmonis antara guru pembimbing, wali kelas, dan guru mata pelajaran 

akuntansi sehingga prestasi meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Atas dasar 

inilah peneliti mengambil variabel bebas minat belajar dan pengelolaan kelas. 
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Minat merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 

dan mengenang beberapa kegiatan (Slameto, 2003:57). Sedangkan menurut (Syah, 

2007:151) Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 

keinginan yang besar terhadap sesuatu. Seorang siswa yang menaruh minat besar 

terhadap mata pelajaran akuntansi akan memusatkan perhatiannya lebih banyak 

dari siswa lainnya. Kemudian, karena pemusatan perhatian yang intensif terhadap 

materi itulah yang memungkinkan siswa tadi untuk belajar lebih giat dan akhirnya 

mencapai prestasi yang di inginkan. Minat belajar yang besar cenderung 

menghasilkan prestasi yang tinggi sebaliknya minat belajar kurang akan 

menghasilkan prestasi yang rendah. 

Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

salah satunya yaitu pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu upaya untuk 

memperdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk 

mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran (Djamarah, 

2002:172).  

Peningkatan mutu pendidikan akan tercapai apabila proses belajar 

mengajar yang diselenggarakan di kelas benar-benar efektif dan berguna untuk 

mencapai kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang diharapkan. 

Pada dasarnya proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan, diantaranya guru merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam berhasilnya belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu guru dituntut 

untuk meningkatkan peran dan kompetensinya, guru yang kompeten akan lebih 
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mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu 

mengelola kelasnya, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang 

optimal. 

Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu 

mengatur anak didik dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam 

suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Hubungan 

interpersonal yang baik antara guru dan anak didik, merupakan syarat 

keberhasilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan 

prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif (Djamarah, 

2002:195). Pengelolaan kelas sangat berpengaruh pada prestasi belajar siswa, 

dengan kondisi belajar yang kondusif,  prestasi belajar siswa tentunya akan 

tercapai.  

Hasil penelitian oleh Mustikawati (2009) dengan judul Pengaruh Minat 

dan Cara Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa SMA Negeri 

2 Bae Kudus. Hasil penelitian menunjukan bahwa minat dan cara belajar 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar akuntansi siswa SMA 

Negeri 2 Bae Kudus sebesar 14,4%. 

Hasil penelitian oleh Sunarka (2008) yang berjudul Pengaruh Motivasi 

Mengajar dan Keterampilan Guru dalam Pengelolaan Kelas Terhadap Prestasi 

Belajar di SMA Sekabupaten Demak, menyebutkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara keterampilan guru dalam pengelolaan kelas terhadap prestasi 

belajar sebesar 41,47%. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya prestasi belajar 

lebih dipengaruhi oleh pengelolaan kelas yang dilakukan guru. 
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Bertolak dari pemikiran di atas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul 

   “PENGARUH MINAT BELAJAR DAN PENGELOLAAN KELAS 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI KELAS XI IS SMA 

NEGERI 1 TENGARAN TAHUN AJARAN 2009/2010” 

 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dimuka, maka penulis 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara minat belajar dan pengelolaan kelas terhadap 

prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran Tahun 

Ajaran 2009/2010 

2. Apakah terdapat pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran Tahun Ajaran 2009/2010 

3. Apakah terdapat pengaruh pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran Tahun Ajaran 2009/2010 
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1.2 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui pengaruh antara minat belajar dan pengelolaan kelas terhadap 

prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran Tahun 

Ajaran 2009/2010 

2. Mengetahui pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa 

kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran Tahun Ajaran 2009/2010 

3. Mengetahui pengaruh pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran Tahun Ajaran 2009/2010 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah : 

1.  Manfaat Teoritis  

a. Bagi peneliti  

Untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman dalam melakukan 

penelitian, baik secara teori maupun praktek serta menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh. 

b. Bagi sekolah  

Sumbangan bagi sekolah agar meningkatkan prestasi belajar siswa dengan 

memberikan informasi mengenai faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar. 
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2. Manfaat Praktis  

b.  Bagi guru  

Sebagai masukan untuk menumbuhkan motivasi guru dalam 

meningkatkan kompetensinya khususnya pengelolaan kelas. 

c.  Bagi siswa 

Memberikan masukan kepada semua siswa untuk selalu meningkatkan 

minat belajar khususnya pada mata pelajaran akuntansi sehingga tercapai 

hasil belajar yang optimal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

2.1  Prestasi Belajar  

2.1.1 Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi merupakan hasil yang dicapai siswa ketika mengerjakan tugas 

atau kegiatan tertentu (Tu’u, 2004:75). Menurut Darsono (2000:64) belajar adalah 

suatu tingkah laku atau kegiatan dalam rangka memgembangkan diri baik dalam 

aspek kognitif, psikomotor, maupun sikap. Menurut Slameto (2003:2), belajar 

merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dan interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut 

Uno (2006;15), belajar adalah memperoleh pengalaman baru oleh seseorang 

dalam bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap, sebagai akibat adanya 

proses dalam bentuk interaksi belajar terhadap suatu objek atau mengetahui suatu 

penguatan (reinforcement) dalam bentuk pengalaman terhadap suatu objek yang 

ada dalam lingkungan belajar. 

Menurut Tri (2006:5) prestasi belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh siswa setelah mengalami aktifvitas belajar. Perolehan aspek perubahan 

perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh pembelajar. 

Berdasarkan konsep-konsep tersebut diatas, prestasi belajar siswa dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 
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1) Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti 

atau mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. 

2) Prestasi belajar tersebut terutama dinilai dari aspek kognitifnya, karena 

bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis dan evaluasi. 

3) Prestasi belajar siswa di buktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka 

dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan 

ulangan-ulangan atau ujian yang telah ditempuh. 

Pada proses pembelajaran, siswa akan dituntut untuk bisa berprestasi, 

karena proses pembelajaran akan dapat dikatakan berhasil atau sukses apabila 

peserta didiknya juga berhasil dalam belajar. Hal ini dapat dibuktikan dengan 

hasil belajar siswa atau prestasi belajar siswa.  

Menurut Djamarah ( 2002:120 ) suatu proses belajar mengajar  dianggap 

berhasil apabila : 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi, baik secara individual maupun kelompok. 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran instruksional khusus (TIK) 

telah dicapai oleh siswa, baik secara individual maupun kelompok. 

Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tengaran yang berupa nilai ulangan harian mata 

pelajaran Akuntansi semester gasal tahun pelajaran 2009/2010. 
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2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Upaya pencapaian hasil belajar yang maksimal dapat terjadi dengan 

mudah atau bahkan sulit, karena terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar. Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang 

ada pada diri siswa itu sendiri maupun faktor yang berasal dari luar diri siswa. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara lain : 

a. Kecerdasan 

Tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki seseorang siswa sangat 

menentukan keberhasilannya mencapai prestasi belajar. 

b. Bakat 

Bakat adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang yang dibawanya sejak 

lahir. Bakat seorang siswa dengan siswa lain berbeda-beda.  

c. Minat dan perhatian 

Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Perhatian adalah 

melihat dan mendengar dengan baik dan teliti terhadap sesuatu. Minat dan 

perhatian yang tinggi pada mata pelajaran akan memberi dampak yang baik 

bagi prestasi belajarnya. 

d. Motivasi 

Dalam belajar jika siswa memiliki motivasi yang tinggi, kuat dan baik. Hal itu 

akan memperbesar usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang tinggi. 

e. Cara belajar 

Cara belajar yang efisien memungkinkan mencapai prestasi yang lebih tinggi 

dibandingkan cara belajar yang tidak efisien. 
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f. Lingkungan keluarga 

Keluarga adalah salah satu potensi yang besar dan positif memberi pengaruh 

terhadap prestasi siswa. 

g. Lingkungan sekolah 

Sekolah adalah lingkungan kedua yang berperan besar memberi pengaruh 

pada prestasi belajar siswa (Tu`u, 2004:79). 

Menurut Slameto (2003:64-69) Faktor yang berasal dari lingkungan 

sekolah meliputi : 

a.  Metode mengajar 

Metode mengajar adalah suatu cara atau jalan yang harus dilalui dalam 

mengajar. Metode mengajar akan berpengaruh pada prestasi belajar siswa. 

b.  Kurikulum 

Kurikulum diartikan sebagai sejumlah kegiatan yang diberikan siswa yang 

mempengaruhi pada prestasi belajar siswa. 

 

c.  Relasi guru dengan siswa 

Proses belajar mengajar terjadi antara guru dengan siswa. Proses tersebut juga 

di pengaruhi oleh relasi yang ada dalam proses itu sendiri. 

d.  Relasi siswa dengan siswa 

Menciptakan relasi yang yang baik antar siswa adalah perlu agar dapat 

memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. 

e.  Disiplin sekolah 
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Kedisiplinan sekolah erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam sekolah 

dan juga belajar. 

f.   Alat pengajaran 

Alat pengajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar penerimaan bahan 

pelajaran yang diberikan kepada siswa. 

g.  Waktu sekolah 

Waktu sekolah mempengaruhi belajar siswa. 

h.  Standar pelajaran diatas ukuran 

Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan kemampuan 

masing-masing siswa. 

i.   Keadaan gedung 

Keadaan gedung sekolah yang memadai dapat membuat siswa belajar dengan 

nyaman. 

 

j.   Metode belajar 

Dengan cara belajar yang tepat akan efektif pula hasil belajar yang dicapai. 

k.  Tugas rumah 

Diharapkan guru tidak terlalu memberi banyak tugas rumah sehingga anak 

mempunyai waktu untuk kegiatan lain.  

 

2.1.3 Indikator Keberhasilan Belajar 

Menurut Hamalik (2003:45) Prestasi belajar adalah sebagai hasil atas 

kepandaian atau keterampilan yang dicapai individu untuk memperoleh perbuatan 
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tingkah laku yang baru. Syarat-syarat perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar 

adalah: 

1. Hasil belajar sebagai pencapaian tujuan. 

2. Hasil belajar sebagai buah dari proses kegiatan yang disadari. 

3. Hasil belajar sebagai produk dari proses latihan. 

4. Hasil belajar merupakan tindak tanduk yang berfungsi efektif dalam kurun 

waktu tertentu. 

5. Hasil belajar harus berfungsi operasional dan potensial, yaitu merupakan 

tindak tanduk yang berfungsi positif bagi pembangunan tindak tanduk yang 

lainnya. 

Menurut Arifin (1991:3), prestasi belajar mempunyai fungsi utama yaitu 

sebagai berikut: 

a. Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai 

peserta didik 

b. Sebagai lambang pemuas hasrat ingin tahu. Hal ini didasarkan atas asumsi 

bahwa para ahli psikologi berasumsi bahaya menyebut hal ini sebagai 

tendensi keingintahuan (couriosty) dan merupakan kebutuhan umum pada 

manusia termasuk anak didik dalam suatu program. 

c. Sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. Asumsinya adalah bahwa 

prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi anak didik dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berperan sebagai umpan 

balik (feed back) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
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d. Sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu instansi pendidikan. Indikator 

intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat 

produktivitas suatu institusi pendidikan. Kurikulum yang digunakan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat dan anak didik. Indikator ekstern dalam arti 

bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat dijadikan indikator tingkat 

kesuksesan anak di masyarakat. 

e. Dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) anak didik. 

Dalam proses belajar mengajar anak didik merupakan masalah yang utama 

dan pertama karena anak didiklah yang mengharapkan dapat menyerap 

seluruh materi pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.  

Indikator hasil belajar merupakan uraian kemampuan yang harus di kuasai 

siswa dalam berkomunikasi secara spesifik serta dapat dijadikan ukuran 

ketercapaian hasil belajar. Yang menjadi petunjuk bahwa suatu proses belajar 

mengajar dianggap berhasil adalah sebagai berikut: 

1. Daya serap terhadap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi 

tinggi, baik secara induvidual maupun kelompok. 

2. Perilaku yang digariskan dalam tujuan pengajaran atau intruksional khusus 

(TIK) telah dicapai oleh siswa, baik secara induvidual maupun kelompok 

(Djamarah, 2006:105-106). 

Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya 

lingkungan (kondisi) belajar yang kondusif. Menurut Sardiman (2005:26), 

terdapat tiga jenis tujuan belajar, yaitu: 
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a. Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Dengan menggunakan 

kemampuan berpikir dalam belajar akan dapat membantu memperoleh 

pengetahuan. 

b. Penanaman konsep dan keterampilan  

Dengan belajar dapat mengasah keterampilan jasmani dan rohani yang ada 

pada setiap individu serta mampu memberikan penalaran dalam 

penanaman konsep atau merumuskan konsep. 

 

c. Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, guru 

harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk ini dibutuhkan 

kecakapan dalam mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak lupa 

menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh atau model. 

 

2.2 Minat Belajar  

2.2.1  Pengertian Minat Belajar  

Proses belajar yang dilakukan oleh siswa terhadap suatu mata pelajaran 

bukan hanya sekedar membaca dan menulis mata pelajaran tersebut. Belajar suatu 

mata pelajaran harus diikuti dengan minat, dengan adanya minat terhadap mata 

pelajaran tersebut akan mencapai prestasi yang diinginkan karena minat 

merupakan salah satu yang ikut menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. 

Beberapa definisi minat menurut para ahli adalah sebagai berikut: 
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1. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan (Slameto, 2003:57).  

2. Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang 

besar terhadap sesuatu (Syah, 2007:151). 

3. Menurut Ginting (2003:98) Minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Semakin besar minat 

seseorang terhadap sesuatu, perhatiannya lebih mudah tercurah pada hal 

tersebut. 

4. Menurut Gie (1998;28-29), minat belajar adalah tertarik atau terlibat 

sepenuhnya dengan suatu kegiatan karena menyadari pentingnya kegiatan itu.  

Dari berbagai pengertian atau definisi para ahli diatas dapat disimpulkan 

minat belajar adalah suatu perhatian, kecenderungan hati, kesukaan ataupun 

keinginan yang bersifat aktif sebagai landasan yang mendorong siswa dalam 

belajar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan merasa senang dalam 

mempelajari dan melakukan kegiatan tersebut.  

Seseorang yang menaruh minat pada suatu pelajaran tertentu, biasanya 

cenderung untuk memperhatikannya dengan baik, yang meliputi perhatian dan 

keinginan terhadap suatu yang diinginkan tersebut. 

 

2.2.2  Minat Belajar Akuntansi 

Berkaitan dengan mata pelajaran akuntansi, minat belajar siswa dapat 

ditunjukakan dengan adanya adanya rasa senang ketertarikan, keseriusan dan 

keaktifan siswa terhadap mata pelajaran akuntansi dengan penuh perhatian untuk 
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memperoleh pengetahuan dan mencapai pemahaman mengenai akuntansi secara 

maksimal. Hal tersebut dapat ditunjukan dengan adanya partisipasi aktif siswa 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, keseriusan siswa dalam belajar serta 

kemauan siswa dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Minat belajar bersifat 

pribadi pada setiap siswa. Minat tidak dibawa sejak lahir melainkan diperoleh 

kemudian. Minat belajar dapat ditumbuhkan dan dikembangkan pada diri seorang 

anak didik mengenai hubungan anatara suatu bahan pengajaran yang akan 

diberikan dengan bahan pengajaran lalu atau menguraikan kegunaannya di masa 

depan bagi anak didik (Slameto 2003;183). Oleh karena itu minat belajar harus 

ditumbuhkan sendiri oleh masing-masing siswa. 

Menurut Arden N. Frandsen dalam bukunya suryabrta (2002;236) ada 

enam motif penting yang dapat dijadikan alasan-alasan untuk mendorong 

tumbuhnya minat belajar pada mata diklat akuntansi dalam diri siswa yaitu: 

1. Hasrat yang keras untuk memperoleh nilai yang baik dalam mata pelajaran 

akuntansi. 

2. Suatu keinginan untuk memuaskan rasa ingin tahu tentang pelajaran akuntansi. 

3. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang 

baru, yakni belajar lebih giat agar menghasilkan prestasi yang memuaskan.  

4. Hasrat untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan pribadi. 

5. Hasrat untuk menerima pujian dari guru, orang tua dan teman-teman. 

6. Gambaran diri di masa yang akan datang untuk meraih sukses dalam bidang 

akuntansi. 
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2.2.3  Peranan Minat Belajar 

Peranan yang dimaksud adalah minat yang memegang atau menjadi bagian 

yang penting pada proses belajar mengajar karena dengan adanya minat dalam 

belajar akan lebih baik dari pada belajar tanpa adanya minat. Minat timbul apabila 

individu tertarik pada sesuatu yang akan dipelajari diharapkan bermakna bagi 

dirinya sehingga belajar yang didasari minat akan menghasilkan prestasi yang 

lebih baik.  

Selain itu menurut Bernard dalam Sardiman (2005:76) Minat tidak timbul 

secara tiba-tiba atau spontan, melainkan timbul akibat dari partisipasi, 

pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja. 

 

2.2.4  Menumbuhkan Minat Belajar 

Minat merupakan keinginan yang datang dari hati nurani dalam belajar. 

Makin basar minatnya, maka besar semangat dan makin besar hasil kerjanya. Cara 

mengembangkan minat menurut Suprijanto (2007:25) sebagai berikut: 

1. Pembimbing harus menunjukan antusias yang tulus untuk menyukseskan 

kegiatan    pendidikan. 

2. Peserta didik harus diberi kesempatan untuk mengetahui secara jelas tentang 

subyek yang dipelajari.  

3. Peserta didik harus memperoleh pengetahuan pokok yang berhubungan 

dengan topik yang dipelajari. 

4. Pengetahuan yang terkait harus dibiarkan berkembang selama proses 

pendidikan. 
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2.2.5  Faktor-faktor yang  Mempengaruhi Minat Belajar  

 Menurut corw dan crow dalam Abror di sebutkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi minat belajar adalah sebagai berikut ; 

1.  Faktor intern 

a. The Faktor Of Inner Urgers  

Faktor ini adalah faktor dorongan dari dalam. Faktor ini dititik beratkan 

pada kebutuhan biologis. Minat individual timbul dalam usaha individual untuk 

memenuhi fisik atau jasmaniah. Faktor ini akan menumbuhkan minat seseorang 

apabila ada dorongan dari dalam dirinya sendiri bukan dorongan dari orang lain. 

Dari faktor tersebut minat belajar akan timbul pada diri seseorang bukan karena 

dorongan dari orang lain, tetapi tumbuh atas kesadarannya sendiri. 

b.  Emotional Faktor  

Dalam faktor ini dinyatakan bahwa suatu aktifitas yang dilaksanakan oleh 

individu yang dapat dicapai dengan sukses akan menyebabkan perasaan yang 

menyenangkan. Hal ini akan berakibat pula bisa menambah atau memperbesar 

minat dalam hal tersebut. Sebaiknya apabila individu menemui kegagalan dapat 

mengakibatkan perasaan yang kecewa, tidak puas dan akhirnya dapat pula 

menghilangkan atau mengurangi minat. Faktor emosional ini akan mempengaruhi 

minat apabila sesuatu yang dia kerjakan atau lakukan berhasil, maka dari 

keberhasilannya itu akan mendorong seseorang untuk menekuni bidang tersebut. 

Menurut faktor tersebut minat seseorang terhadap sesuaru timbul karena 

orang tersebut merasa telah memperoleh atau mencapai yang ia inginkan.  
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2. Faktor Ekstern 

Yang termasuk faktor ekstern yaitu  The Faktor Of Social Motive, Faktor 

ini adalah motif dalam lingkungan hubungan sosial. Lingkungan hidup dimana 

individual hidup bersama teman-temannya. Minat belajar dapat dipengaruhi oleh 

lingkungan sosialnya.  

 

2.3 Pengelolaan Kelas 

2.3.1 Pengertian Pengelolaan Kelas 

Menurut Hamalik dalam bukunya Djamarah (2002:196) kelas adalah suatu 

kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama,yang mendapat 

pengajaran dari guru. 

  Menurut Arikunto dalam bukunya Djamarah (2002:196) kelas yaitu, 

sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama 

dari gurunya. 

Menurut Nawawi dalam bukunya Djamarah (2002:197) memandang kelas dari 

dua sudut yaitu : 

 

 

a. Kelas dalam arti sempit yakni,ruangan yang dibatasi oleh empat 

dinding,tempat   sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar 

mengajar. 

b. Kelas dalam arti luas adalah suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian 

dari masyarakat sekolah,yang sebagai suatu kesatuan diorganisasi menjadi unit 
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kerja yang dinamis menyelenggarakan kegiatan – kegiatan belajar yang 

mempunyai satu tujuan. 

 Dari pengertian diatas simpulkan bahwa kelas adalah sekelompok orang 

yang melakukan kegiatan belajar bersama yang mendapat pengajaran dari guru 

yang mempunyai satu tujuan. 

Menurut Djamarah (2006:174) Pengelolaan kelas adalah keterampilan 

guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. 

Pendapat tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Uzer (2000:97) 

Pengelolaan kelas yaitu keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam 

proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika 

terjadi gangguan dalam pembelajaran (Mulyasa, 2005:91). 

Beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa, pengelolaan kelas 

merupakan keterampilan guru untuk menciptakan, memelihara kondisi belajar 

secara optimal sehingga tercapai tujuan, yaitu prestasi belajar yang diharapkan. 

Pengelolaan kelas dimaksudkan diatas untuk menciptakan iklim belajar yang 

kondusif dan mengembalikannya jika terjadi gangguan sehingga dalam proses 

belajar mengajar berlangsung efektif. 
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2.3.2 Prinsip Pengelolaan Kelas 

Beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas yaitu: 

a. Hangat dan antusias 

Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang 

hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada 

tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam mengimplementasikan 

pengelolaan kelas. 

b. Tantangan 

Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang 

akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga mengurangi 

kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. 

c. Bervariasi 

Penggunaan alat atau media, alat bantu, gaya mengajar guru, pola interaksi 

antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan dan 

meningkatkan perhatian anak didik. 

d. Keluwesan 

Keluwesan tingkah laku untuk mengubah strategi mengajarnya dapat 

mencegah kemungkinan munculnya gangguan anak didik serta menciptakan 

iklim belajar mengajar yang efektif. 

e. Penekanan pada hal-hal yang positif Pada dasarnya dalam mengajar dan 

mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari 

pemusatan perhatian anak didik pada hal-hal yang negatif. 
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f. Penanaman disiplin diri 

Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik mengembangkan 

disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong anak didik 

untuk melaksanakan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi 

teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab 

(Djamarah, 2002:207-208). 

 

2.3.3 Tujuan Pengelolaan kelas 

Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan 

pendidikan. Secara umum tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas 

bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional 

dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa 

untuk belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, 

suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional dan sikap serta apresiasi 

pada siswa Sudirman dalam Djamarah (2006:200). 

Tujuan umum pengelolaan kelas ialah menyediakan dan menggunakan 

fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar dan mengajar agar 

mencapai hasil yang baik. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan 

kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-

kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa 

untuk memperoleh hasil yang diharapkan (Usman, 2000:10). 
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2.3.4 Aspek-aspek Pengelolaan Kelas 

Sudirman dalam Muhammad (2006:65-66) menjabarkan aspek-aspek 

pengelolaan kelas meliputi : 

1. Penataan Siswa 

a. Organisasi murid 

Pengorganisasian murid ini, apabila dikelola dengan baik, mempunyai dua 

fungsi sekaligus. Fungsi yang pertama ialah melatih siswa dalam 

berorganisasi. Fungsi kedua ialah menciptakan ketertiban kelas. 

b. Penugasan kelas 

Tugas yang diberikan biasanya aplikasi (penerapan) konsep-konsep atau 

teori-teori yang diberikan oleh guru. Tugas-tugas tersebut misalnya 

memberikan pertanyaan, berdiskusi, resposi (tampil dimuka kelas), 

mengerjakan soal. Dengan cara ini, pemahaman siswa tentang pelajaran 

yang diberikan semakin matang. 

c. Pembimbingan siswa 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar, siswa tidak terhindar dari kesulitan-

kesulitan yang dihadapinya. Siswa dalam suatu kelas sekalipun tingkat 

usianya sama, dalam berbagai hal memiliki perbedaan-perbedaannya. 

Perbedaan tersebut terutama dalam hal tingkat perkembangan mental dan 

emosionalnya, latar belakang sosial ekonominya, minat dan kebutuhan, 

serta cara belajarnya.  
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d. Kenaikan kelas 

Aspek lain dari bidang garapan pengelolaan kelas yang berkenaan dengan 

penataan siswa didalam kelas ialah kenaikan kelas. Masalah kenaikan 

kelas ini merupakan suatu peristiwa sekolah yang banyak mendapat 

perhatian, baik dari pihak guru, sekolah maupun orang tua. 

2. Penataan ruang dan alat pengajaran 

a. Penataan tempat duduk kelas 

Keadaan tempat duduk yang dipergunakan oleh siswa dapat 

mempengaruhi proses belajar. Kalau tempat duduknya bagus, dalam arti 

siswa dapat duduk dengan tenang dan nyaman, maka siswa dapat belajar 

dengan tenang pula. 

b. Penataan alat-alat pengajaran kelengkapan kelas 

1. Perpustakaan kelas 

2. Alat pengajaran 

3. Papan tulis, penghapus dan kapur tulis 

c. Penataan keindahan dan kebersihan kelas 

d. Ventilasi, tata cahaya dan tata warna 

e. Menciptakan disiplin kelas 

 

2.3.5 Komponen-komponen Keterampilan Pengelolaan Kelas 

Keterampilan mengelola kelas memiliki komponen sebagai berikut : 

1. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal 
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a. Sikap tanggap 

Komponen ini ditunjukkan oleh tingkah laku guru bahwa ia hadir bersama 

mereka. Sikap ini dapat dilakukan dengan : 

1) Memandang secara seksama 

Memandang secara seksama dapat mengundang dan melibatkan anak 

didik dalam kontak pandang serta interaksi antar pribadi. 

2) Gerak mendekati 

Gerak guru dalam posisi mendekati kelompok kecil atau individu 

menandakan kesiagaan, minat dan perhatian guru yang diberikan 

terhadap tugas serta aktivitas anak didik. 

3) Memberi pernyataan 

Pernyataan guru terhadap sesuatu yang di kemukakan oleh anak didik 

sangat di perlukan baik berupa tanggapan, komentar, maupun yang 

lain. 

4) Memberi reaksi terhadap gangguan dan ketakacuhan 

Kelas tidak selamanya tenang pasti ada gangguan hal ini perlu guru 

sadari dan jangan dibiarkan. 

 

 

b. Membagi perhatian 

Pengelolaan kelas yang efektif terjadi bila guru mampu membagi 

perhatiannya kepada beberapa kegiatan yang berlangsung dalam waktu 

yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan cara : 
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1) Visual 

Guru dapat mengubah pandangannya dalam memperhatikan kegiatan 

pertama sedemikian rupa sehingga ia dapat melirik ke kegiatan kedua 

tanpa kehilangan perhatian pada kegiatan pertama. 

2) Verbal 

Guru dapat memberi komentar, penjelasan, pertanyaan dan sebagainya 

terhadap aktivitas anak didik, sementara ia memimpin dan terlibat 

supervisi pada aktivitas anak didik yang lain. 

c. Pemusatan perhatian kelompok  

Guru mengambil inisiatif dan mempertahankan perhatian anak didik dan 

memberitahukan (dapat dengan tanda-tanda) bahwa ia bekerjasama dengan 

kelompok atau subkelompok yang terdiri dari tiga sampai empat orang. 

Hal yang dapat dilakukan guru yaitu : 

1) Memberi tanda 

Guru dalam memulai proses belajar mengajar memusatkan pada 

perhatian kelompok terhadap suatu tugas dengan memberi tanda. 

2) Pertanggungan jawab 

Guru meminta pertanggungjawaban anak didik atas kegiatan dan 

keterlibatannya dalam suatu kegiatan. 

3) Pengarahan dan petunjuk yang jelas 

Guru harus seringkali memberi pengarahan dan petunjuk yang jelas 

dan singkat dalam memberikan pelajaran kepada anak didik, sehingga 

tidak terjadi kebingungan pada anak didik. 
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4) Penghentian 

Guru dapat menanggulangi terhadap anak didik yang nyata-nyata 

melanggar dan mengganggu untuk aktif dalam kegiatan di kelas. 

5) Penguatan 

Penggunaan penguatan untuk mengubah tingkah laku merupakan 

strategi remedial untuk mengatasi anak didik yang terus mengganggu 

atau yang tidak melakukan tugas. 

6) Kelancaran 

Kelancaran atau kemajuan anak didik dalam belajar sebagai indikator 

bahwa anak didik dapat memusatkan perhatiannya pada pelajaran yang 

diberikan di kelas. 

7) Kecepatan 

Kecepatan diartikan sebagai tingkat kemajuan yang dicapai anak didik 

dalam suatu pelajaran. 

2. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang 

optimal 

 

a. Modifikasi tingkah laku 

Guru hendaklah menganalisis tingkah laku anak didik yang mengalami 

masalah atau kesulitan dan berusaha memodifikasi tingkah laku tersebut 

dengan mengaplikasikan pemberian penguatan yang sistematis. 
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b. Pendekatan pemecahan masalah kelompok 

Guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah kelompok 

dengan cara : 

1) Memperlancar tugas-tugas 

Mengusahakan terjadinya kerjasama yang baik dalam pelaksanaan 

tugas. 

2) Memelihara kegiatan-kegiatan kelompok 

Memelihara dan memulihkan semangat anak didik dan menangani 

konflik yang timbul. 

c. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah 

Guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk mengendalikan tingkah 

laku keliru yang muncul, dan ia mengetahui sebab-sebab dasar yang 

mengakibatkan ketidak patuhan tingkah laku tersebut serta berusaha untuk 

menemukan pemecahannya (Djamarah, 2006:187-194). 

 

2.3.6 Berbagai Pendekatan dalam Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi terkait 

dengan berbagai faktor. Permasalahan anak didik adalah faktor utama yang terkait 

langsung dalam hal ini. Karena pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru tidak 

lain untuk meningkatkan kegairahan belajar anak didik, baik secara berkelompok 

maupun secara individu. 
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Berbagai pendekatan tersebut adalah seperti dalam uraian berikut: 

1. Pendekatan kekuasaan 

Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah 

laku anak didik. Peran guru disini adalah menciptakan dan mempertahankan 

situasi disiplin dalam kelas. 

2.  Pendekatan ancaman 

Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah 

sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik. 

3. Pendekatan kebebasan 

Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk membantu anak didik 

agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan dimana saja. 

Peranan guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak 

didik. 

4. Pendekatan resep 

Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat 

menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh 

guru dalam mereaksikan semua masalah atau situasi yang terjadi dikelas. 

5. Pendekatan pengajaran 

Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu 

perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah 

laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. 

Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk 

mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. 
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Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang 

baik. 

6. Pendekatan perubahan tingkah laku 

Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah 

laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik 

yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. 

7. Pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial 

Pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana perasaan dan suasana 

sosial di dalam kelas sebagai kelompok individu cenderung pada pandangan 

psikologi klinis dan konseling. Menurut pendekatan ini pengelolaan kelas 

merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan 

hubungan sosial yang positif dalam kelas. 

8. Pendekatan proses kelompok 

Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan kelas 

sebagai suatu sistem sosial, dimana proses kelompok merupakan yang paling 

utama. Peran guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan 

proses kelompok itu lebih efektif. 

9. Pendekatan Elektis atau pluralistik 

Pendekatan elektis ini menekankan pada potensial, kreativitas dan inisiatif 

guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut diatas berdasarkan 

situasi yang dihadapinya. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan 

pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai 

macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan 
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mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar 

berjalan secara efektif dan efesien (Djamarah, 2006:179-184). 

 

2.4 Konsep Dasar Akuntansi 

Secara umum akuntansi (accounting) dapat dipahami sebagai suatu proses 

kegiatan mengolah data keuangan (input) agar menghasilkan informasi keuangan 

(output), yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan atau organisasi ekonomi yang bersangkutan (Wahyudin, 2001:1). 

Akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan, pelaporan, dan penganilisisan data keuangan suatu organisasi. 

Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang 

kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan (Jusup, 2001:5). 

Buku A Statement Of Basic Accounting Theory (ASOBAT) diambil dalam 

buku Harahap (2001:4) bahwa akuntansi merupakan proses mengidentifikasikan, 

mengukur dan menyampaikan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai 

alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya. Karakteristik 

akuntansi sebagai berikut: 

 

1. Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan informasi 

yang bermanfaat. Seperangkat pengetahuan tersebut merupakan suatu sistem 

pencatatan, penggolongan atau pengklasifikasian suatu transaksi keuangan 

pada entitas usaha guna menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan 

diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan 
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keputusan ekonomis oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik investor, 

kreditur, pemerintah, manajemen, karyawan maupun masyarakat luas. 

2. Materi akuntansi berupa pokok-pokok bahasan dari pengertian tersebut secara 

umum pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan baik 

perusahaan jasa, dagang maupun koperasi sampai pada analisis laporan 

keuangan tersebut. 

3. Pokok-pokok bahasan tersebut sesuai dengan sekuensial proses akuntansi dari 

bukti transaksi sampai menjadi laporan keuangan. Disamping itu juga dimulai 

dari transaksi pada perusahaan jasa yang relatif mudah sampai pada 

perusahaan manufaktur yang relatif kompleks. 

Laporan keuangan umumnya bersifat normatif, artinya bahwa laporan 

keuangan disusun berdasarkan aturan-aturan tertentu berdasarkan ketentuan yang 

berlaku. Di Indonesia aturan-aturan yang memuat ketentuan penyusunan laporan 

keuangan disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yang disusun oleh Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI), yakni sebuah organisasi profesi yang beranggotakan 

para akuntan di Indonesia. Output kegiatan akuntansi lainnya adalah informasi 

keuangan lain yang dipandang bermanfaat bagi pengelola perusahaan (manajer) 

guna menjadi dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi 

perusahaan. 

Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

pihak luar (ekstern) Sedangkan informasi keuangan lainnya disusun untuk 

memenuhi kebutuhan pihak dalam (intern). Secara sederhana akuntansi dapat 

diartikan sebagai suatu proses kegiatan pencatatan, pengklasifikasian, 
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pengikhtisaran, dan pelaporan terhadap seluruh transaksi keuangan perusahaan 

atau organisasi yang terjadi selama periode tertentu, dengan cara tertentu, beserta 

kegiatan penginteprestasian atau output yang dihasilkan. 

Enam unsur yang terkandung dalam pengertian akuntansi di atas adalah 

sebagai berikut: 

1. Transaksi keuangan 

Transaksi keuangan adalah suatu kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan 

berubahnya posisi keuangan suatu perusahaan atau organisasi pada suatu titik 

waktu tertentu. Contoh transaksi keuangan misalnya transaksi pembelian, 

transaksi penjualan, transaksi penerimaan kas, transaksi pembayaran kas, dan 

lain sebagainya. Setiap transaksi keuangan harus didukung dengan bukti 

transaksi, berupa faktur atau nota pembelian (asli). Transaksi penjualan 

didukung dengan bukti transaksi, berupa faktur penjualan (copy). Transaksi 

pembayaran uang kas didukung dengan bukti transaksi, berupa kwitansi 

pembayaran (asli), dan seterusnya. Bukti transaksi dalam akuntansi akan 

menjadi dokumen penting (bussines paper) yang berfungsi sebagai alat bukti 

atas otentiknya transaksi keuangan yang bersangkutan. 

2. Pencatatan 

Pencatatan merupakan proses kegiatan pertama setelah bukti transaksi 

keuangan diperoleh. Berdasarkan transaksi yang ada, pencatatan perubahan 

keuangan yang terjadi pada perusahaan (organisasi), baik menyangkut harta, 

utang, modal, pendapatan atau biaya akan mulai dilakukan. Pencatatan 
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dilakukan dalam suatu buku yang dirancang khusus. Teknik dan prosedur 

pencatatannya dilakukan dengan teknik dan cara tertentu. 

3. Pengklasifikasian 

Pengklasifikasian merupakan proses kegiatan akuntansi berikutnya setelah 

tahap pencatatan (penjurnalan) dilakukan. Tahap ini seluruh perubahan 

keuangan, baik yang menyangkut harta, utang, modal, pendapatan atau biaya 

akan dimasukkan dalam kelompoknya masing-masing.  

4. Pengikhtisaran 

Setelah tahap pengklasifikasian dilakukan, proses kegiatan akuntansi 

berikutnya adalah pengikhtisaran. Tahap ini perubahan keuangan perusahaan 

(organisasi) yang meliputi harta, utang, modal, pendapatan dan biaya akan di 

ikhtisarkan dalam suatu buku atau tabel dengan teknik atau cara tertentu.  

5. Pelaporan 

Pelaporan merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian informasi 

keuangan, setelah perusahaan (organisasi) melakukan kegiatan (operasi) 

selama periode tertentu. Informasi keuangan sangat berguna baik bagi pihak 

internal perusahaan, yakni pihak manajemen (pengelola perusahaan), maupun 

bagi pihak luar perusahaan. Menurut SAK tahun 1999 laporan keuangan yang 

harus disusun oleh perusahaan meliputi laporan tentang harta, utang dan 

modal (neraca), laporan tentang pendapatan dan biaya (laporan laba/rugi), 

laporan tentang perubahan modal (equity) dan laporan tentang arus kas. 

6.  Penginteprestasian 
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Kegiatan akuntansi yang terakhir adalah menginteprestasikan hasil kegiatan 

akuntansi yang berupa informasi keuangan (termasuk laporan keuangan) 

untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi.  

Berdasarkan pada pengertian akuntansi diatas, maka pada dasarnya 

akuntansi dapat dipahami sebagai suatu proses pengolahan data keuangan (input) 

untuk menghasilkan informasi keuangan (output) yang bersifat kuantitatif dan 

bermanfaat dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi perusahaan 

(organisasi). 

 

2.5 Kerangka Berfikir  

Prestasi belajar merupakan pencerminan hasil belajar yang dicapai siswa 

setelah usaha yang dilakukan selama dalam jangka waktu tertentu yang ditunjukan 

dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. 

Prestasi belajar akuntansi merupakan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal akuntansi yang berkenaan dengan pemahaman fakta, 

konsep, prosedur dan keterampilan dalam mengerjakan operasi hitung 

(menjumlah, mengurang, mengali, membagi, mengkuadratkan, dan menarik akar) 

mulai dari tingkatan kemampuan mengingat kembali (recall), pemahaman dan 

kemampuan mengaplikasikan konsep atau prinsip dalam menyelesaikan soal. 

Kemampuan tersebut akan diperoleh siswa secara efektif bila memiliki minat 

mengenai pelajaran akuntansi dalam belajar akuntansi.  

Keberhasilan kegiatan belajar mengajar khususnya bagi siswa, secara garis 

besar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari siswa (faktor internal) dan 
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faktor dari luar (faktor eksternal). Faktor internal meliputi jasmani dan psikologis, 

faktor psikologis diantaranya adalah minat. Faktor eksternal meliputi faktor 

keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat (Slameto, 2003:54). 

Salah satu faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah 

minat belajar. Minat adalah kecenderungan yang tepat untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena 

bila bahan yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan 

belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya (Slameto, 

2003:57). 

Minat dapat diartikan kecenderungan untuk merasa tertarik atau terdorong 

untuk memperhatikan seseorang atau kagiatan dalam bidang tertentu. Minat 

adalah salah satu proses pembelajaran yang dapat mempengaruhi kemampuan 

siswa, dengan minat kemampuan siswa dalam belajar dapat diharapkan mencapai 

prestasi belajar secara maksimal. 

Seorang siswa yang menaruh minat besar terhadap akuntansi akan 

memusatkan perhatiannya lebih banyak dari pada siswa lainnya, kemudian karena 

pemusatan perhatian yang intensif terhadap materi maka akan lebih mudah dalam 

memahami materi yang di pelajarinya. Dengan adanya pemahaman materi maka 

akan mempermudah  mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. 

Pengelolaan kelas merupakan salah satu faktor eksternal  yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru 

untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan 



 

 

40 

kata lain, ialah kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan 

kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar (Djamarah, 

2006:174). 

Guru sebagai manajer bertanggung jawab memelihara lingkungan fisik 

kelasnya agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan atau 

membimbing proses-proses intelektual dan sosial didalam kelasnya. Guru tidak 

hanya memungkinkan siswa belajar, tetapi juga mengembangkan kebiasaan 

bekerja dan belajar secara efektif dikalangan siswa. 

Usaha guru dalam menciptakan kondisi yang diharapkan akan efektif 

apabila diketahui faktor-faktor mana yang dapat menunjang terciptanya kondisi 

yang menguntungkan dalam proses belajar mengajar, mengetahui masalah-

masalah yang biasa timbul dan dapat merusak iklim belajar mengajar, dikuasainya 

berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas dan diketahui kapan dan untuk 

masalah mana pendekatan digunakan.  

Kesimpulan yang diambil dari pengertian di atas adalah pengelolaan kelas 

yang baik akan tercapai jika guru  berusaha untuk menciptakan kondisi belajar 

yang optimal dan berusaha untuk mencegah masalah-masalah apa yang biasa 

timbul didalam kelas, dengan demikian prestasi belajar akuntansi akan meningkat. 

Dengan mengkaji konsep dasar pengelolaan kelas, mempelajari berbagai 

pendekatan pengelolaan dan mencobanya dalam berbagai situasi kemudian 

dianalisis, akibatnya secara sistematis diharapkan agar setiap guru dapat 

mengelola proses belajar mengajar secara lebih baik. 
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Keberhasilan pembelajaran memerlukan kerjasama yang baik antara guru 

dan siswa. Guru mengelola kelas sedemikian rupa dengan tujuan memotivasi 

siswa agar aktif dalam kegiatan belajar. Jika siswa berminat untuk belajar dengan 

sungguh-sungguh tentunya prestasi belajar yang dicapai meningkat. 

Berdasarkan uraian diatas, secara garis besar minat belajar siswa dan 

pengelolaan kelas akan mempengaruhi prestasi belajar siswa, dan dapat 

digambarkan dalam bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

        

Gambar 2.5 Kerangka Berfikir 

2.6 HIPOTESIS  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Minat Belajar (X1): 

1. Ketertarikan siswa dalam  

belajar  

2. Keaktifan siswa dalam 

belajar 

3. Keseriusan siswa dalam 

dalam belajar  

4. Kemauan siswa dalam 

mengerjakan tugas 

 

Pengelolaan Kelas (X2): 

1. Keterampilan yang 

berhubungan penciptaan 

dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal  

2. Ketreampilan yang 

berhubungan dengan 

pengembangan kondisi 

belajar yang optimal  

(Djamarah dan Zain :2006) 

 

 

Prestasi Belajar   

Akuntansi 

(Y) 

(Nilai Ulangan ) 
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Ha 1 Ada pengaruh minat belajar dan pengelolaan kelas terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran Tahun 

Ajaran 2009/2010 

Ha 2: Ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa 

kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran Tahun Ajaran 2009/2010 

Ha 3: Ada pengaruh pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran Tahun Ajaran 2009/2010 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.1.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IS SMA 

Negeri 1 Tengaran  Kabupaten Semarang tahun ajaran 2009/2010 yang berjumlah 

106 siswa. Dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Populasi Siswa Kelas XI IS SMA N 1 Tengaran 

No Kelas Jumlah Siswa 

1 XI.1 35   Siswa 

2 XI.2 35   Siswa 

3 XI.3 36    Siswa 

Jumlah  106  Sisiwa 

 Sumber: Dokumen SMA Negeri 1 Tengaran 2010 

3.1.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode random sampling yaitu 

pengambilan sampel secara acak dimana semua subjek dianggap sama. 

Pengambilan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini digunakan 

rumus Slovin (Umar, 2003:120). 

21 Ne

N
n

+

=       

 

Keterangan : 

n  = Ukuran sampel  
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N = Ukuran populasi 

e = Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan dalam 

penelitian ini 5% 

 Dari rumus diatas maka dapat dihitung jumlah sampel yang diambil yaitu: 

Diketahui: 

N = 106 

e  = 5% 

Maka dapat dicari jumlah sampel yaitu: 

 
21 Ne

N
n

+

=       

 
2)05,0.106(1

106

+

=    

 
262,01

106

+
=  

 
262,1

106
=  

= 83,79 dibulatkan menjadi 84 sampel. 

Penggunaan sampel dimaksudkan untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian sampel. Menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian 

sebagai suatu yang berlaku bagi populasi (Arikunto, 2006:132). 

Dengan taraf kesalahan 5% didapat sampel sebanyak 84 siswa, dimana 84 

sampel diambil secara acak, sehingga didapat sampel yang dapat di lihat pada 

tabel 3.2 sebagai berikut: 
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Tabel 3.2  

Pembagian sampel tiap kelas 

Kelas Jumlah siswa Sampel 

XI IS 1 35   ×84 = 27,73 

106 

28 

XI IS 2 35  × 84 = 27,73 

106 

28 

XI IS 3 36   ×84 = 28,52 

106 

28 

Jumlah 84 

  Sumber: metode random sampling 

 

3.2 Variabel Penelitian  

3.2.1 Prestasi Belajar (Y) 

Prestasi belajar akuntansi siswa di definisikan sebagai hasil yang telah 

dicapai siswa dalam hal perubahan pengetahuan-pemahaman, keterampilan dan 

nilai-sikap setelah melakukan aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan. Prestasi belajar akuntansi diperoleh dari nilai 

ualangan harian semester genap siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran. 

 

3.2.2 Minat Belajar  (X1)  

 Minat belajar didefinisikan sebagai suatu perhatian, kecenderungan hati, 

yang bersifat aktif sebagai landasan yang mendorong siswa dalam belajar tanpa 

adanya paksaan dari pihak manapun dan merasa senang dalam mempelajari suatu 

kegiatan. 
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Indikator minat belajar meliputi ketertarikan siswa dalam belajar, 

keaktifan siswa dalam merespon pelajaran, keseriusan siswa dalam belajar dan  

kemauan siswa dalam mengerjakan tugas.  

3.2.3    Pengelolaan Kelas (X2)  

Pengelolaan kelas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelolaan 

kelas yang dilakukan guru akuntansi trhadap siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Tengaran. 

Indikator pengelolaan kelas meliputi keterampilan yang berhubungan 

dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, keterampilan 

yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Metode Kuesioner (Angket) 

Metode ini digunakan untuk mengungkap data tentang minat belajar 

akuntansi dan pengelolaan kelas XI IS SMA Negari 1 Tengaran Kabupaten 

Semarang tahun ajaran 2009/2010. 

Penelitian ini menggunakan jenis angket tertutup yaitu kuesioner yang 

disusun dengan menyediakan pilihan jawaban yang lengkap, sehingga pengisi 

atau responden hanya memberi tanda pada jawaban yang dipilih. Penskoran 

dari setiap jawaban yang diberikan oleh responden, peneliti ditentukan sebagai 

berikut: 
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1) Skor 5 untuk jawaban sangat setuju 

2) Skor 4 untuk jawaban setuju 

3) Skor 3 untuk jawaban tidak berpendapat 

4) Skor 2 untuk jawaban tidak setuju 

5) Skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju 

2. Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data yang berupa nilai ulangan siswa. Metode ini digunakan untuk 

mengungkapkan variabel prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 

1 Tengaran Tahun ajaran 2009/2010. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

 Teknis analisis data digunakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini berupa angket yang mencakup 

minat belajar dan pengelolaan kelas XI IS SMA N 1 Tengaran. Adapun langkah-

langkah dalam mengambil data adalah sebagai berikut: 

 

1. Tahap Persiapan  

a. Merumuskan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian melalui angket, 

b. Menetapkan variabel-variabel yang diangkat dalam penelitian, 

c. Menjabarkan indikator-indikator dari variabel, 

d. Membuat kisi-kisi dalam instrumen, 
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e. Membuat soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. 

2. Tahap Pelaksanaan  

Setelah instrumen disusun, langkah selanjutnya yaitu menyebar instrumen 

kepada responden. 

3. Tahap Analisis Instrumen  

Data dari hasil penelitian kemudian dianalisis untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitas instrumen. Dengan demikian didapatkan instrument yang valid dan 

reliabel sehingga dapat dipakai untuk penelitian. 

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 Didalam penelitian, data yang diperoleh merupakan penggambaran 

variabel yang diteliti, oleh sebab itu benar tidaknya data sangat menentukan 

bermutu tidaknya hasil penelitian. Bermutu tidaknya data tergantung baik 

tidaknya instrumen pengumpul data, sehingga diperlukan pengujian untuk 

mengetahui kualitas dari instrumen tersebut. Instrumen yang baik harus 

memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel (Arikunto 2002:144). 

3.5.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2009:49). Caranya dengan membandingkan nilai probabilitas (p value) 

dengan taraf signifikansi 5% (0,05). Apabila perhitungan dengan bantuan SPSS 
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for windows release 17 diperoleh probabilitas (p value) < 0,05 maka dapat 

dikatakan butir instrumen tersebut valid. Sebaliknya apabila diperoleh probabilitas  

> 0,05 maka dikatakan butir instrumen tidak valid dan butir instrumen tersebut 

tidak dapat digunakan sebagai data penelitian.  

Berikut data hasil validitas instrumen yang telah diuji coba pada 20 siswa 

kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran. Dapat di lihat pada tabel 3.3 sebagai berikut  

Tabel 3.3  

Hasil Analisis Validitas Instrumen 

No. 

butir 

Probabilitas

(P value) 

         Taraf 

      signifikansi 

Kriteria No. 

butir 

Probabilitas 

(p value) 

   Taraf 

signifikansi 

Kriteria 

1 0,009 0,05 Valid 21 0,024 0,05 Valid 

2 0,051 0,05 Valid 22 0,038 0,05 Valid 

3 0,012 0,05 Valid 23 0,007 0,05 Valid 

4 0,028 0,05 Valid 24 0,002 0,05 Valid 

5 0,007 0,05 Valid 25 0,009 0,05 Valid 

6 0,008 0,05 Valid 26 0,027 0,05 Valid 

7 0,001 0,05 Valid 27 0,007 0,05 Valid 

8 0,033 0,05 Valid 28 0,000 0,05 Valid 

9 0,003 0,05 Valid 29 0,013 0,05 Valid 

10 0,006 0,05 Valid 30 0,038 0,05 Valid 

11 0,012 0,05 Valid 31 0,034 0,05 Valid 

12 0,026 0,05 Valid 32 0,036 0,05 Valid 

13 0,009 0,05 Valid 33 0,025 0,05 Valid 

14 0,004 0,05 Valid 34 0,029 0,05 Valid 

15 0,002 0,05 Valid 35 0,041 0,05 Valid 

16 0,025 0,05 Valid 36 0,008 0,05 Valid 

17 0,048 0,05 Valid 37 0,010 0,05 Valid 

18 0,009 0,05 Valid 38 0,001 0,05 Valid 

19 0,027 0,05 Valid 39 0,027 0,05 Valid 

20 0,006 0,05 Valid 40 0,023 0,05 Valid 

(Sumber: Data primer yang diolah,2010) 
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Hasil perhitungan 40 butir soal uji coba dengan  menggunakan SPSS for 

windows release 17, diperoleh probabilitas (p value) untuk setiap butir instrumen 

mempunyai nilai < 0,05  sehingga dapat dikatakan instrumen dalam penelitian 

tersebut dikatakan valid. (lampiran) 

 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu (Ghozali, 2009:45). Pengujian reliabilitas dengan bantuan 

SPSS for windows release 17 menggunakan metode Cronbach’s Alpha, maka 

rhitung diwakili oleh nilai alpa. Jika nilai Cronbach’s Alpha  >  0,60  maka  

kuesioner yang diuji coba terbukti reliabel. Berikut data hasil reliabilitas 

instrumen yang telah diuji coba pada 20 orang siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 

Tengaran. Dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagi berikut: 

Tabel 3.4  

Output SPSS Cronbach’s Alpha 

Variabel  Cronbach’s Alpha 

Minat Belajar 0.879 

Pengelolaan Kelas 0,868 

(Sumber: Dokumen SMA Negeri 1 Tengaran) 
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3.6 Metode Analisis Data 

Pada prinsipnya metode analisis data digunakan untuk mengolah data 

dengan menggunakan metode statistik yang dapat untuk mencari kesimpulan. 

Dalam penelitian ini, digunakan analisis data sebagai berikut : 

 

 

3.6.1  Metode Analisis Deskriptif Presentase 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing 

indikator dalam setiap variabel, yaitu variabel minat belajar akuntansi, 

pengelolaan kelas yang dilakukan guru dalam proses belajar mengajar akuntansi 

dan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran. 

Langkah-langkah untuk melakukan perhitungan deskriptif presentase adalah 

sebagai berikut: 

1. Menetapkan  jumlah responden dan jumlah butir soal, 

2. Menetapkan skor tertinggi dan skor terendah, yaitu hasil perkalian antara 

jumlah responden, jumlah butir pertanyaan, dan skor tertinggi atau skor 

terendah, 

3. Menentukan presentase maksimal (100%) dan presentase minimal (20%), 

4. Menetapkan range, yaitu selisih antara skor tertinggi dan skor terendah, 

5. Menetapkan interval kelas, yaitu hasil range yang dibagi dengan jumlah 

kriteria, 

6. Perhitungan indeks persentase di hitung dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 
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Persentase skor (%) = %100x
N

n
 

Dimana: 

n  = jumlah nilai yang diperoleh  

N  = jumlah nilai ideal  

%  = tingkat keberhasilan yang dicapai 

 (Ali, 1994:186) 

Penyajian hasil ini didasarkan pada distribusi frekuensi yang memberikan 

gambaran mengenai distribusi subjek menurut kategori-kategori nilai variabel. 

Untuk mengetahuinya berdasarkan pada nilai atau skor yang telah diterapkan 

untuk setiap alternatif jawaban yang tersedia dalam kuesioner. 

Menurut Ali (1994:188) langkah-langkah menggunakan rumus analisis 

deskriptif persentase adalah sebagai berikut :  

1) Menetapakan persentase = 5 : 5 x 100% = 100% 

2) Menetapkan persentase terendah = 1 : 5 x 100% = 20% 

3) Menetapkan rentangan persentase = 100% - 20% = 80% 

4) Menetapkan kelas interval = 5 

5) Interval = 80% : 5 = 16% 

Dari perhitungan di atas kriteria deskriptif persentase minat belajar dan 

pengelolaan kelas dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut : 
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Tabel 3.5 

Kriteria Deskriptif Persentase Minat Belajar dan Pengelolaan Kelas 

No Interval Kategori 

Minat Belajar Pengelolaan Kelas 

1 84% ≤DP≤ 100% Sangat tinggi Sangat Baik 

2 68% ≤DP≤ 84% Tinggi Baik 

3 52%  ≤DP≤ 68% Sedang Cukup Baik 

4 36% ≤DP≤ 52% Rendah Kurang Baik 

5 20% ≤DP≤ 36% Sangat rendah Tidak baik 

(Sumber: Rumus analisis deskriptif persentase) 

 

Prestasi belajar akuntansi diperoleh dari nilai ulangan harian siswa kelas 

XI SMA Negeri 1 Tengaran. Untuk kriteria prestasi belajar akuntansi siswa dapat 

dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut : 

Tabel 3.6 

Kriteria Prestasi Belajar Akuntansi Siswa 

Interval Nilai Kriteria 

86-100 Baik Sekali 

71-85 Baik 

56-70 Cukup 

41-55 Kurang 

<40 Sangat Kurang 

(Sumber: Dokumen SMA Negeri 1 Tengaran) 

 

3.6.2 Metode Analisis  Regresi Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk membuat model matematika yang dapat 

menunjukkan hubungan antar variabel dipergunakan untuk membuat model 
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matematika antara X1 dan X2 secara bersama dengan Y. Bentuk umum regresi 

dengan 2 variabel bebas adalah : 

Y =  a + β1X  +  β2X + E 

Dimana : 

Y = Penafsiran variabel terikat (Prestasi Belajar) 

X1 = Variabel bebas 1 (Minat Belajar) 

X2 = Variabel bebas 2 (Pengelolaan Kelas) 

a = Konstanta 

 β1 = Koefisien regresi variabel bebas 1 (Minat Belajar) 

β2 = koefisian regresi variabel bebas 2 (Pengelolaan Kelas)  

E = kesalahan 

 

3.6.3 Uji Hipotesis  

a. Uji Simultan (Uji F) 

Pembuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji F yaitu untuk mengetahui 

sejauh mana variabel minat belajar dan pengelolaan kelas mampu menjelaskan 

atau berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Caranya dengan 

membandingkan probabilitas (p value) dengan taraf signifikansi 5% (0,05). 

Apabila dari perhitungan dengan bantuan SPSS for windows release 17 diperoleh 

probabilitas (p value) < 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel minat belajar 

dan pengelolaan kelas berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi secara 

simultan (bersama-sama). Sebaliknya apabila dari perhitungan diperoleh 

probabilitas > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel minat belajar dan 
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pengelolaan kelas tidak mampu menjelaskan atau tidak berpengaruh terhadap 

prestasi belajar akuntansi secara bersama-sama. 

 

 

 

 

b. Uji Parsial (Uji t) 

Kemaknaan koefisien parsial untuk mengetahuinya digunakan uji t. 

Caranya dengan membandingkan nilai probabilitas (p value) dengan taraf 

signifikansi 5% (0,05). Apabila dari perhitungan dengan bantuan SPSS for 

windows release 17 diperoleh probabilitas (p value) < 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa variabel minat belajar dan pengelolaan kelas berpengaruh terhadap prestasi 

belajar akuntansi secara terpisah. Sebaliknya apabila diperoleh probabilitas (p 

value) > 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel minat belajar dan pengelolaan 

kelas tidak mampu menjelaskan atau tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar 

akuntansi secara terpisah. 

c. Koefisien determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi adalah diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara 

umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) relatif rendah karena 

adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk 

data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi 
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yang tinggi. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu nilai adjusted R
2
, 

karena nilai adjusted R
2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke model. 

3.6.4 Uji Prasyarat Penggunaan Regresi  

Sebelum dilakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi ganda, perlu 

dilakukan uji prasyarat. Uji prasyarat ini bertujuan untuk menguji apakah data 

berdistribusi normal dan model regresi yang dipakai adalah sesuai. Uji prasyarat 

dalam model analisis ini adalah menggunakan uji normalitas. 

 

3.6.5 Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2009:147). 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik-titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram 

dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengukuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengukuti arah 

garis diagonal atau garfik histrogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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3.6.6 Uji  Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi 

linier berganda yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini memenuhi 

asumsi klasik atau tidak. adapun pengujian asumsi klasik meliputi: 

a. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. Jika variabel bebas 

saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogal. Variabel ortogal 

adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan 

nol. Menurut Ghozali (2009:95-96) untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolonieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut : 

a. Nilai R
2 

yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

b. Menghasilkan matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel 

bebas ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini 

merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya korelasi yang 

tinggi antar variabel bebas tidak berarti bebas dari multikolonieritas. 

Multikolonieritas dapat disebabkan karena efek kombinasi dua atau lebih 

variabel bebas. 

c. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah 
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yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel bebas yang terpilih yang tidak  dijelaskan oleh variabel bebas lainnya, 

jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena 

VIF=1/tolerance). Nilai cutoff  yang umum dipakai untuk menunjukan adanya 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF di 

atas 10. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji hereroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan  yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas  atau tidak terjadi 

heretoskedastisitas. Menurut Ghozali (2009:125-126) cara untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu melihat grafik plot antara prediksi variabel 

terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di studentized. Dasar analisis : 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian 

Deskripsi variabel penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh minat belajar dan pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar dan 

menjelaskan prestasi belajar yang terjadi pada objek penelitian. 

Penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang sesuai dengan judul 

penelitian yaitu, minat belajar dan pengelolaan kelas sebagai variabel independen 

dan prestasi belajar sebagai variabel dependen.  

a. Prestasi Belajar Akuntansi (Y) 

Prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang 

dikembangkan oleh mata pelajaran. Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah 

faktor yang datang dari dalam diri siswa sendiri salah satunya adalah minat 

sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar salah satunya 

adalah  pengelolaan kelas.  

Prestasi belajar siswa dalam penelitian ini dilihat dari nilai hasil yang telah 

dicapai terhadap mata pelajaran akuntansi yang dinyatakan dalam bentuk angka 

yaitu nilai ulangan harian. Hasil prestasi siswa secara keseluruhan dapat dilihat 



 

 

61 

pada lampiran 11. Hasil prestasi siswa berdasarkan deskripsi secara umum dapat 

dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Distribusi Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI SMA N 1 

Tengaran 

Interval Nilai Kriteria Frekuensi Persentase 

86 – 100 Sangat Baik  0 0.00% 

71 – 85 Baik  21 25.00% 

56 – 70 Cukup Baik 56 66.67% 

41 – 55 Kurang Baik 7 8.33% 

< 40 Sangat Kurang 0 0.00% 

Jumlah 84 100% 

(Sumber: Data penelitian 2010 diolah menggunakan SPSS) 

Pada Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa 66.67% atau 56 siswa kelas IX 

IS SMA Negeri 1 Tengaran yang mempunyai nilai prestasi belajar mata pelajaran 

akuntasi  yang cukup baik yaitu dengan kisaran interval prosentase nilai antara 56-

70. Sedangkan frekuensi siswa yang selebihnya yaitu sebesar 25.00% atau 21 

siswa berada pada posisi yang baik, dengan interval prosentase nilai antara 71-85 

dan 8.33% atau 7 siswa berada pada posisi kuarang,  dengan interval prosentase 

nilai antara 41-55. Dari tabel tersebut dapat diketahui pula bahwa untuk prestasi 

belajar mata pelajaran akuntansi siswa kelas IX IS SMA Negeri  1 Tengaran  tidak 

terdapat siswa dengan kategori yang sangat baik maupun sangat kurang. 

 

b. Minat Belajar (X1) 

Minat merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi 

prestasi belajar. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan 
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dan mengenang beberapa kegiatan. Penilaian minat belajar siswa kelas XI IS 

SMA N 1 Tengaran ditunjukkan dengan berbagai indikator seperti, ketertarikan 

siswa dalam belajar, keaktifan siswa dalam belajar, keseriusan siswa dalam 

belajar, dan kemauan siswa dalam mengerjakan tugas. Minat belajar siswa yang 

besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi sebaliknya minat belajar siswa 

yang kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. 

Hasil penelitian tentang minat belajar siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 

Tengaran berdasarkan jawaban angket dari masing-masing siswa secara 

keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 12, sedangkan minat belajar siswa kelas 

XI IS SMA Negeri 1 Tengaran berdasarkan jawaban angket dari masing-masing 

siswa ditunjukan pada tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 

Distribusi Jawaban Responden Pada Variabel Minat Belajar 

No. Interval Skor % Kategori Frekuensi Persentase 

1 84 > % ≥ 100 Sangat Tinggi 2 02.38% 

2 68 > % ≥ 84 Tinggi 36 42.86% 

3 52 > % ≥ 68 Sedang  42 50.00% 

4 36 > % ≥ 52 Rendah 4 04.76% 

5 20 > % ≥ 36 Sangat Rendah 0 0.00% 

Jumlah 84 100% 

(Sumber: Dokumen SMA Negeri 1 Tengaran) 

Ditinjau dari tiap-tiap indikator minat belajar siswa kelas XI IS SMA N 1 

Tengaran Yaitu, ketertarikan siswa dalam belajar, keaktifan siswa dalam belajar, 

keseriusan siswa dalam belajar dan kemauan siswa dalam mengerjaka tugas. 

Diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel 4.3  sebagai berikut : 
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Tabel 4.3 

 Indikator Katagori Minat Belajar Siswa 

No Minat Belajar  Kategori 

Sangat

Tinggi 

Tinggi Sedang Rendah Sangat 

Rendah 

1 Ketertarikan siswa dalam belajar 7.14% 48.81% 41.67% 2.38% 0.00% 

2 Keaktifan siswa dalam belajar 8.33% 57.14% 26.19% 7.14% 1.19% 

3 Keseriusan siswa dalam belajar 1.19% 36.90% 51.71% 10.71% 0.00% 

4 Kemauan siswa dalam 

mengerjaka tugas 

8.33% 20.24% 46.43% 19.05% 5.95% 

(Sumber: Dokumen SMA Negeri 1 Tengaran) 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa minat belajar siswa  

berdasarkan indikator yaitu 48.81% siswa berpendapat bahwa ketertarikan siswa 

dalam belajar tergolong tinggi, 57.14% siswa berpendapat bahwa keaktifan siswa 

dalam belajar tergolong tinggi, 51.71% siswa berpendapat bahwa keseriusan siswa 

dalam belajar tergolong sedang, sedangkan 46.43% siswa berpendapat bahwa 

kemauan siswa dalam mengerjakan tugas tergolong sedang. 

 

c. Pengelolaan Kelas (X2) 

pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan, 

memelihara kondisi belajar secara optimal sehingga tercapai tujuan, yaitu prestasi 

belajar yang diharapkan. Pengelolaan kelas dalam kajian penelitian ini dilihat 

dalam dua indikator yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dan keterampilan yang berhubungan 

dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. pengelolaan kelas yang 

dilakukan guru berdasarkan persepsi siswa di SMA N 1 Tengaran secara 
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keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 13, sedangkan pengelolaan kelas yang 

dilakukan guru berdasarkan persepsi siswa di SMA N 1 Tengaran berdasarkan 

deskripsi umum perkategori seperti terlihat pada tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 

Distribusi Jawaban Responden pada variabel Pengelolaan Kelas 

No Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

1 84% ≤DP≤ 100% Sangat Baik 02 02.38% 

2 68% ≤DP≤ 84% Baik 46 54.76% 

3 52%  ≤DP≤ 68% Cukup baik 33 39.29% 

4 36% ≤DP≤ 52% Kurang baik 03 03.57% 

5 20% ≤DP≤ 36% Tidak baik 0 0.00% 

Jumlah 84 100% 

(Sumber: Dokumen SMA Negeri 1 Tengaran) 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kelas guru 

berdasarkan persepsi siswa kelas XI IS SMA N 1 Tengaran yaitu 02 siswa 

(02.38%) memiliki pendapat bahwa pengelolaan kelas guru tergolong sangat baik, 

46 siswa (54.76%) menyatakan baik, 33 siswa (39.29%) menyatakan cukup baik, 

03 siswa (03.57%) menyatakan kurang baik, tidak ada siswa yang berpendapat 

bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan guru tidak baik. Deskripsi ini 

menunjukkan bahwa sebagian siswa berpendapat bahwa pengelolaan kelas guru 

dalam kategori baik dari segi keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan 

dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal dan keterampilan yang 

berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. 

 Ditinjau dari tiap-tiap indikator menyangkut pengelolaan kelas yang 

dilakukan guru pada siswa kelas XI IS SMA N 1 Tengaran, yaitu keterampilan 

yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang 

optimal dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi 
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belajar yang optimal. Diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel 4.5 sebagai  berikut 

: 

Tabel 4.5 

Tingkat Pengelolaan Kelas 

No Indikator Pengelolaan Kelas Kategori 

Sangat 

Baik 

Baik Cukup 

Baik 

Kurang

Baik 

Tidak 

Baik 

1 Keterampilan yang berhubungan 

dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang 

optimal 

1.19% 58.33% 35.71% 4.76% 0.00% 

2 Keterampilan yang berhubungan 

dengan pengembangan kondisi 

belajar yang optimal 

4.76% 44.05% 41.67% 8.33% 0.00% 

(Sumber: Dokumen SMA Negeri 1 Tengaran) 

Berdasarkan tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pengelolaan kelas guru 

berdasarkan indikator yaitu 58.33% siswa memiliki pendapat bahwa keterampilan 

yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang 

optimal pengelolaan kelas guru tergolong baik, sedangkan 44.05% siswa memiliki 

pendapat bahwa keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi 

belajar yang optimal pengelolaan kelas guru tergolong baik walaupun 41.67% 

siswa berpendapat pengelolaan kelas guru tergolong cukup baik. 

 

4.1 Uji Prasyarat Regresi Berganda  

4.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas merupakan salah satu uji prasyarat regresi yang digunakan 

untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi secara normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 
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data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dan 

residualnya. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 

Kolmogorov-Smirnov dan grafik normal P-P plot. Dasar pengambilan keputusan 

adalah nilai probabilitas, yaitu jika nilainya lebih besar dari 0.05 maka data dalam 

penelitian berdistribusi normal.  

Hasil penelitian pengujian normalitas dengan metode Kolmogorov-

Smirnov dengan menggunakan bantuan SPSS for windows Realise 17. 

ditunjukkan pada Tabel 4.6 sebagai berikut: 

 

 

 

Tabel 4.6 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 84 

Normal Parameters(a,b) Mean .0000000 

  Std. Deviation 5.93157057 

Most Extreme Differences Absolute .078 

  Positive .078 

  Negative -.074 

Kolmogorov-Smirnov Z .718 

Asymp. Sig. (2-tailed) .682 

a  Test distribution is Normal.                                    

b  Calculated from data. 

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov 

sebesar 718 dengan nilai probabilitas 0,682 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat 

dinyatakan nilai residual berdistribusi normal. 
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Hasil normalitas data juga dapat ditunjukkan dengan grafik histogram dan 

grafik normal probability plot dengan menggunakan bantuan SPSS for windows 

Realise 17. Grafik histogram dan grafik normal probability plot dapat 

memperlihatkan data yang berdistribusi normal atau memenuhi asumsi dasar 

model regresi, apabila penyebaran data yang terbentuk pada grafik histogram 

tidak menceng ke kiri atau ke kanan dan grafik normal P-Plot menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal .  
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Gambar 4.1 P-P Plot Kenormalan data  
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Gambar 4.2 Kurva Uji Normalitas Data 

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa model regrasi layak 

digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. Hal ini ditunjukkan oleh grafik 

histogram yang mempunyai pola mendekati normal yaitu tampilan histogram 

tidak cenderung menceng ke kiri atau ke kanan. Sedangkan sebaran data (titik-

titik) pada grafik normal P-Plot menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti 

arah garis diagonal tersebut. 

4.2 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar variabel bebas 

(independen) atau tidak, karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat diketahui apabila 

ada korelasi yang cukup tinggi antar variabel independen yaitu lebih dari 0,90. 

selain itu, untuk mengetahui multikolinieritas juga dapat di deteksi dengan 
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melihat nilai toleransi atau lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai 

toleransi < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10, maka berarti hal tersebut terjadi 

multikolinieritas. Dapat dilihat pada tabel 4.7 

Tabel 4.7  

Besaran Nilai Toleransi dan Variance Inflatiator Factor (VIF) 

Modal 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1                X1 .709 1.410 

                  X2 .709 1.410 

a  Dependent Variable: Y 

Berdasarkan tabel 4.7 terlihat hasil output SPSS reliase 17 nilai di peroleh 

nilai tolerance dan VIF dari variabel Minat belajar dan pengelolaan kelas sama 

sebesar 0,709 dan nilai VIF 1,410. Hal ini berarti masing-masing variabel 

independen tidak terdapat nilai tolerance yang kurang dari 10% dan tidak terdapat 

pula nilai VIF yang lebih dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa antar 

variabel independen tidak terjadi multikolinieritas. 

 

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas dilakukan dalam 

penelitian untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain pada model regresi. Jika terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain pada 

model regresi, hal ini berarti model regresi tersebut terdapat penyimpangan yaitu 

heteroskedastisitas. Tidak adanya gejala heteroskedastisitas merupakan prasyarat 

yang harus dipenuhi dalam model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada model regresi dapat dilihat dengan metode grafik plot 
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Regresion Standardized Predicted Value dengan Regresion Studentized Residual 

dan uji glejser untuk memperjelas grafik plot. Apabila pola titik-titik data 

menyebar secara bebas pada grafik scatter plot, maka  tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dengan scatterplot pada 

Gambar 4.3 sebagai berikut: 
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Gambar 4.3 Scatterplot 

Berdasarkan grafik scatterplot di atas titik-titik tersebar tidak teratur dan 

tidak membentuk pola yang teratur, serta berada di bawah angka nol sumbu 

vertikal, yang berarti model regresi tidak mengandung heteroskesdastisitas.    . 

Sedangkan uji glejser dapat memperlihatkan ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas jika variabel independen signifikan atau tidak signifikan 

secara statistik mempengaruhi atau sebaliknya variabel dependen. Jika variabel 

independen signifikan terhadap variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas.Dapat di lihat pada tabel 4.8 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Glejser 
Coefficients(a) 

Model  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 6.047 3.328  1.817 .073 

X1 .059 .049 .158 1.212 .229 

X2 -.073 .052 -.182 -1.397 .166 

a  Dependent Variable: e 

(Sumber: Data penelitian 2010 diolah menggunakan SPSS) 

Hasil pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa variabel independen memiliki 

tingkat signifikansi 0,229 dan 0,166 yang merupakan lebih besar dari 0,05. Hal 

tersebut berarti bahwa tidak ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas dan ini 

konsisten dengan uji heteroskedastisitas menggunakan scatterplot. 

 

4.3 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Dalam rangka menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis 

regresi berganda. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan 

menggunakan program SPSS for window release 17 diperoleh persamaan regresi 

pada tabel 4.9 sebagai berikut : 

Tabel 4.9 

Hasil Perhitungan Koefisien Regresi 
Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 18.568 6.346   2.926 .004 

  X1 .431 .093 .457 4.606 .000 

  X2 .290 .100 .289 2.910 .005 

a  Dependent Variable: Y 

(Sumber: Data penelitian 2010 diolah menggunakan SPSS) 
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Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan koefisien regresi yang diperoleh yaitu 

: Y = 18.568 + 0,431 X1 + 0,290 X2  + EEEE. Persamaan regresi tersebut mempunyai 

makna sebagai berikut : 

1. Konstanta = 18.568 

Jika variabel minat belajar dan pengelolaan kelas tidak ada, maka prestasi 

belajar akuntansi siswa akan menjadi sebesar 18.568. 

2. Koefisien X1 (Minat Belajar) = 0,431 

Jika minat belajar mengalami peningkatan sebesar 1 poin sementara 

pengelolaan kelas tetap, maka akan menyebabkan kenaikan prestasi belajar 

akuntansi sebesar 0,431. 

3. Koefisien X2 (pengelolaan kelas) = 0,290 

Jika pengelolaan kelas mengalami kenaikan sebesar 1 poin sementara minat 

belajar tetap, maka akan menyebabkan kenaikan prestasi sebesar 0,290. 

4.4.1 Uji Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis secara simultan digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana variabel minat belajar dan  pengelolaan kelas berpengaruh terhadap prestasi 

belajar akuntansi secara simultan (bersama-sama). Hasil analisis regresi 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan tabel 4.10 yang terdapat pada out 

put SPSS for window release 17 sebagai berikut : 
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Tabel 4.10  

Hasil Uji Simultan 
 ANOVA(b) 

Model 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 2242.910 2 1121.455 31.106 .000(a) 

  Residual 2920.233 81 36.052     

  Total 5163.143 83       

a  Predictors: (Constant), X2, X1 

b  Dependent Variable: Y 

(Sumber: Data penelitian 2010 diolah menggunakan SPSS) 

  Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji simultan dengan menggunakan analisis 

varian untuk regresi diperoleh diperoleh Fhitung 31.106 dengan nilai signifikansi 

0,000. Karena nilai  nilai signifikansi < level of signifikan (0,05) dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama) minat belajar dan  

pengelolaan kelas berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Oleh karena 

itu, hipotesis yang berbunyi ada pengaruh positif  minat belajar dan  pengelolaan 

kelas terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Tengaran 

diterima. 

 

4.4.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

 Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu minat belajar (X1) dan 

pengelolaan kelas (X2) terhadap prestasi belajar akuntansi (Y). Hasil analisis 

regresi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan tabel 4.11 yang terdapat 

pada out put SPSS for window release 17 sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Parsial 
Coefficients(a) 

Model   
Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) 
18.568 6.346   2.926 .004 

  X1 .431 .093 .457 4.606 .000 

  X2 .290 .100 .289 2.910 .005 

a  Dependent Variable: Y 

(Sumber: Data penelitian 2010 diolah menggunakan SPSS) 

1. Pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran dan terangkum pada tabel 4.11 di atas 

menunjukkan bahwa untuk variabel minat belajar diperoleh thitung 4.606 

dengan signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi < level of signifikan (0,05) 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial minat belajar berpengaruh terhadap 

prestasi belajar akuntansi. Oleh karena itu, hipotesis yang berbunyi ada 

pengaruh positif minat belajar terhadap prestasi belajar  akuntansi siswa kelas 

XI IS SMA Negeri 1 Tengaran diterima.  

2. Pengaruh pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar akuntansi 

Berdasarkan hasil perhitungan yang terangkum pada tabel 4.11  di atas 

menunjukkan bahwa untuk variabel pengelolaan kelas diperoleh thitung 2.910 

dengan nilai signifikansi 0,005. Karena nilai signifikansi < level of signifikan 

(0,05) dapat disimpulkan bahwa secara parsial pengelolaan kelas berpengaruh 

terhadap prestasi belajar akuntansi. Oleh karena itu, hipotesis yang berbunyi 

ada pengaruh positif pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar  akuntansi 

siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran diterima. 
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4.4.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

  Hasil hitung koefisien determinasi secara simultan dapat dilihat pada tabel 

4.13  sebagi berikut : 

Tabel 4.12 

Koefisien Determinasi Simultan 
Model Summary(b) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .659(a) .434 .420 6.00435 

a  Predictors: (Constant), X2, X1 

b  Dependent Variable: Y 

(Sumber : Data penelitian setelah diolah dengan SPSS) 

  Berdasarkan hasil analisis dari tabel 4.12 dioeroleh R square (R
2
) sebesar 

0,434 yang berarti 43,4% variabel prestasi belajar akuntansi dapat dipengaruhi 

oleh minat belajar dan pengelolaan kelas Selebihnya 56,6% variabel prestasi 

belajar dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi ini. Hasil hitung 

koefisien determinasi secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut : 

Tabel 4.13  

Koefisien Determinasi Parsial 
Coefficients(a) 

Model 

Correlations 

Zore-order Partial Part 

1 X1 .613 .456 .385 

 X2 .535 .308 .243 

a  Dependent Variable: Y 

Dilihat dari koefisien korelasi parsial pada tabel  4.13, minat belajar 

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi sebesar 0,2079 atau 

20,79%. 
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  Dilihat dari koefisien korelasi parsial pada tabel 4.13, pengelolaan kelas 

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi sebesar 0,948 atau 

94,8%. 

 

4.5 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa minat siswa dan 

pengelolaan kelas berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Dengan 

demikan hipotesis yang diajukan diterima secara signifikan, hal ini ditunjukan dari 

pembuktian hipotesis melalui analisis statistik secara simultan (uji f) maupun 

secara parsial (uji t). 

 

4.5.1 Pengaruh Minat Belajar dan Pengelolaan Kelas Terhadap Prestasi 

Belajar Akuntansi  

Berdasarkan hasil penelitian, minat belajar dan pengelolaan kelas 

berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi yang dibuktikan dari analisis 

varians yang memperoleh  Fhitung 31.106 dengan probabilitas 0.000 < 0.05. 

Berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh dari masing-masing besarnya 

sumbangan minat belajar siswa dan pengelolaan kelas pada prestasi belajar dapat 

dikatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara minat belajar siswa dan 

pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar akuntansi. Bentuk pengaruh yang 

diperoleh dari persamaan tersebut positif artinya, jika variebel minat belajar siswa 

dan pengelolaan kelas di tingkatkan maka akan di ikuti dengan meningkatnya 



 

 

77 

prestasi belajar, sebaliknya jika variabel minat belajar siswa dan pengelolaan kelas 

menurun maka akan di ikuti dengan menurunnya prestasi belajar akuntansi. 

Secara bersama-sama minat belajar siswa dan pengelolaan kelas 

berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Besarnya pengaruh minat belajar 

siswa dan pengelolaan kelas secara bersama-sama sebesar 43,4% dengan 

demikian menunjukan bahwa minat belajar siswa yang terdiri dari ketertarikan 

siswa dalam belajar, keaktifan siswa dalam belajar, keseriusan siswa dalam 

belajar, dan kemauan siswa dalam mengerjaka tugas serta pengelolaan kelas yang 

terdiri dari keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal dan keterampilan yang berhubungan dengan 

pengembangan kondisi belajar yang optimal akan mempengaruhi baik buruknya 

prestasi belajar akuntansi. Hal tersebut berarti siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 

Tengaran dapat memperoleh prestasi belajar akuntansi cukup baik dipengaruhi 

oleh minat belajar siswa yang termasuk dalam katagori sedang dan pengelolaan 

kelas yang tergolong dalam katagori baik. 

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam 

diri siswa sendiri salah satunya adalah minat sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor yang muncul dari luar seperti pengelolaan kelas (Slameto, 2003:54). 

 

4.5.2 Pengaruh Minat Belajar Terhadap Pestasi Belajar Akuntansi  

Prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran juga 

dipengaruhi oleh minat belajar. Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase 
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dalam penelitian ini minat belajar dalam kategori sedang. minat belajar secara 

parsial berpengaruh sebesar 20,79% terhadap prestasi belajar akuntansi. Hasil 

analisis deskriptif presentase menunjukan bahwa minat belajar akuntansi siswa 

kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran dalam katagori sedang dengan prentase 

50.00%.  

Minat belajar yang ada dalam diri siswa sangat menunjang dalam 

pembelajaran akuntansi karena untuk dapat menguasai pelajaran akuntansi secara 

komprehensif, siswa tidak bisa hanya mengandalkan pembelajaran yang diberikan 

oleh guru secara sepihak namun juga harus di tunjang dengan keinginan atau 

minat belajar dalam diri siswa sendiri. Apabila pembelajaran yang di kembangkan 

oleh guru tidak menimbulkan minat belajar siswa atau siswa sendiri tidak 

mengembangkan minat dirinya dalam pembelajaran akan membuat siswa tidak 

belajar dengan sungguh-sungguh sehingga hasil belajar yang di capai tidak 

optimal. Dalam penelitian ini ketertarikan siswa dalam belajar dalam katagori 

tinggi dengan persentase sebesar 48.81%, keaktifan siswa dalam belajar dalam 

katagori tinggi dengan persentase sebesar 57.14%, keseriusan siswa dalam belajar 

dalam katagori sedang dengan persentase sebesar 51.19% dan kemauan siswa 

dalam mengerjakan tugas dalam katagori sedang dengan persentase sebesar 

46.43%. 

Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi 

sebaliknya minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. Dengan 

tingginya minat belajar akuntansi, akan menjadi penunjang begi peserta didik 

untuk memperlancar dan mendukung keberhasilan dalam mempelajari pelajaran 
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akuntansi. Seseorang yang mempunyai minat terhadap suatu pelajaran maka siswa 

tersebut akan cenderung tertarik, senang dan serius dalam mempelajari pelajaran, 

dalam hal ini pelajaran akuntansi. Minat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar ditunjukan dengan keseriusan siswa dalam mendengarkan penjelasan 

dari guru serta keaktifan siswa dalam bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari 

guru. Ketertarikan siswa dalam mengikuti pelajaran akuntansi ditunjukan dengan 

memahami konsep akuntansi yang telah diberikan oleh guru serta mempelajari 

meteri dengan belajar yang tekun agar memperoleh nilai yang optimal. Di 

samping itu minat belajar siswa yang tinggi ditunjukan dengan kemampuan siswa 

dalam mngerjakan tugas dan latihan soal tanpa diperintah oleh guru. 

 

4.5.3 Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Pestasi Belajar Akuntansi  

Berdasarkan analisis deskriptif dalam penelitian ini, pengelolaan kelas 

yang dilakukan guru kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran dalam katagori baik. 

Pengelolaan kelas secara parsial berpengaruh sebesar 94,8% terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa. 

Kemampuan guru yang baik dalam mengelola dan mengembangkan 

kondisi kelas yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar akan memberikan 

kesempatan siswa dapat belajar secara baik sehingga materi pembelajaran yang 

disampaikan guru dapat diserap secara maksimal yang akhirnya berdampak pada 

pencapaian prestasi belajar yang optimal. Menurut Djamarah (2002:194) 

pengelolaan kelas merupakan masalah tingkah laku yang kompleks, dan guru 

menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas 
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sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mencapai tujuan pengajaran secara 

efesien dan memungkinkan mereka dapat belajar. Adanya pengelolaan kelas yang 

baik diharapkan dapat menciptakan suasana belajar siswa yang kondusif sehingga 

mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tingkah laku peserta didik 

yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar.  

Hasil analisis deskriptif menunjukan bahwa Pengelolaan kelas dalam 

katagori baik dengan presentase 54.76%. Untuk dapat mewujudkan pengelolaan 

kelas yang efektif guru harus menguasai ketrampilan pengelolaan kelas yaitu 

pertama, penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal Dalam 

penelitian ini secara umum sebagian besar siswa menyatakan bahwa guru mata 

pelajaran akuntansi sudah baik dalam hal penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal dengan persentase sebesar 58.33%. Ketrampilan yang kedua 

yaitu pengembangan kondisi belajar yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menyatakan bahwa kemampuan guru 

dalam pengembangan kondisi belajar yang optimal sudah baik dengan persentase 

44.05%.  

Pada dasarnya proses belajar mengajar merupakan inti dari proses 

pendidikan secara keseluruhan, diantaranya guru merupakan salah satu faktor 

yang penting dalam berhasilnya belajar mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu 

guru dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya, guru yang kompeten 

akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih 

mampu mengelola kelasnya, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang 

optimal.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Beberapa hal yang dapat diambil simpulan berdasarkan hasil penelitian ini 

yaitu:  

1. Ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar akuntansi kelas XI IS 

SMA Negeri 1 Tengaran Tahun Ajaran 2009/2010 

2.  Ada pengaruh pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar akuntansi kelas XI 

IS SMA Negeri 1 Tengaran Tahun Ajaran 2009/2010 

3. Ada pengaruh minat belajar dan pengelolaan kelas terhadap prestasi belajar 

akuntansi kelas XI IS SMA Negeri 1 Tengaran Tahun Ajaran 2009/2010 

 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam 

kesimpulan di atas, maka selanjutnya peneliti menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa hendaknya lebih serius dalam belajar akuntansi. 

b. Siswa hendaknya lebih meningkatkan kemauannya dalam mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan oleh guru akuntansi. 
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2. Bagi Guru Akuntansi  

a. Guru akuntansi hendaknya lebih meningkatkan kemampuannya dalam 

memberi motivasi kepada siswa sehingga siswa lebih serius dalam belajar 

akuntansi. 

b. Guru akuntansi hendaknya lebih mengefektifkan pembelajaran terutama 

dalam pengelolaan kelas agar proses belajar mengajar dapat berjalan 

kondosif serta dapat meningkatkan keaktifan siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung sehingga dapat diperoleh prestasi belajar yang 

optimal. 
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