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SARI 
 
 
Dian Mardiyanti. 2007. Pengaruh Kemampuan Dasar Matematika dan Bahasa 
terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan Siswa Kelas 3 
Akuntansi SMK Negeri 1 Kudus Tahun 2004/2005. Jurusan Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.  69 halaman. 
 
Kata kunci :  Prestasi Belajar, Akuntansi Keuangan, Kemampuan Dasar 

Matematika, Kemampuan Dasar Bahasa 
Prestasi akuntansi keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya 

adalah kemampuan dasar matematika dan bahasa. Namun kebenaran argumen ini 
perlu dibuktikan melalui kegiatan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah 
kemampuan dasar matematika siswa kelas 3 akuntansi SMK Negeri 1 Kudus ? (2) 
Bagaimanakah kemampuan dasar bahasa siswa kelas 3 akuntansi SMK Negeri 1 
Kudus? (3) Bagaimanakah prestasi mata pelajaran akuntansi keuangan (kelas 2 
semester I, kelas 2 semester II, dan kelas 3 semester I) siswa kelas 3 akuntansi 
SMK Negeri 1 Kudus ? (4) Adakah pengaruh antara kemampuan dasar 
matematika dan bahasa terhadap  prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 
keuangan  siswa kelas 3 akuntansi SMK Negeri 1 Kudus ? 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 Akuntansi SMK 
Negeri 1 Kudus yang berjumlah 117 siswa. Sampel berjumlah 90 orang dengan 
menggunakan teknik simple random sampling dengan cara undian. Ada 3 variabel 
yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu : (1) kemampuan dasar matematika, (2) 
kemampuan dasar bahasa, dan (3) prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 
keuangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode 
dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan 
analisis deskriptif dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan dasar matematika dan 
bahasa secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran akuntansi keuangan. Hal ini terlihat pada probabilitas Fhitung 
sebesar 0.000. Besarnya pengaruh yang diberikan oleh kemampuan dasar 
matematika dan bahasa terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 
keuangan adalah sebesar 54%. Artinya  varian yang terjadi pada variabel prestasi 
belajar mata pelajaran akuntansi 54% dapat dijelaskan melalui varian yang terjadi 
pada variabel kemampuan dasar matematika  dan kemampuan dasar bahasa. 
Dengan kata lain, prestasi belajar mata pelajaran akuntansi keuangan 54% 
ditentukan secara bersama-sama oleh kemampuan dasar matematika dan 
kemampuan dasar bahasa. Sedangkan sisanya sebesar 46% oleh faktor-faktor lain. 
 Secara partial, kemampuan dasar matematika dan bahasa juga memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 
keuangan Hal ini terlihat pada probabilitas thitung  untuk kemampuan dasar 
matematika sebesar 0.000 dan probabilitas thitung untuk kemampuan dasar bahasa 
adalah sebesar 0.002. Besarnya pengaruh antara kemampuan dasar matematika 
(X1) terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi keuangan (Y) secara 
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individual tergolong sedang. Hal ini ditunjukkan pada nilai r = 0. 649, maka r2 = 
0.42. Sedangkan pengaruh antara kemampuan dasar bahasa (X2) terhadap prestasi 
belajar mata pelajaran akuntansi keuangan (Y) secara individual tergolong lemah.  
Hal ini ditunjukkan pada nilai r = 0. 329, maka r2 = 0.12. 
 Dengan adanya pengaruh positif yang signifikan antara kemampuan 
dasar matematika dan kemampuan dasar bahasa terhadap prestasi mata pelajaran 
akuntansi keuangan siswa kelas 3 Akuntansi SMK Negeri 1 Kudus, maka 
disarankan agar : (1) Diharapkan pihak sekolah lebih selektif dalam memilih input 
siswa yang akan masuk jurusan akuntansi, khususnya kemampuan dasar 
matematika yang notabene paling berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. 
(2) Diharapkan kepada pihak sekolah lebih selektif dalam memilih input siswa 
yang akan masuk jurusan akuntansi, khususnya kemampuan dasar bahasa yang 
notabene memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar akuntansi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang Masalah 

  Pendidikan merupakan aspek penting bagi pengembangan sumber 

daya manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu 

instrumen yang digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari 

keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. 

Pendidikan diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang 

untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan baru sehingga dapat 

diperoleh manusia-manusia yang produktif (Joko Sutarto,dkk, 2000:1) . 

Sedangkan menurut UU No.21 tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi luhur, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan , kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian 

yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. 

  Bicara tentang pendidikan, maka pendidikan Akuntansi merupakan 

salah satu program studi yang cukup layak untuk diperhitungkan. Hal ini 

dikarenakan peran dan fungsi dari akuntansi yang mencakup hampir seluruh 

bidang kehidupan dan tanpa disadari selalu diterapkan oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Misalnya saja : transaksi jual beli dipasar, transaksi di pasar 
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modal, perbankan, perhitungan pajak, penentuan budget produksi, penentuan 

upah tenaga kerja, BEP, Shut down point dan sebagainya. Melihat dinamika 

persoalan yang begitu beragam, bisa dikatakan bahwa akuntansi merupakan 

suatu sistem penyediaan jasa informasi finansial yang amat kompleks. Oleh 

karena itu, dalam pendidikan akuntansi mempelajari berbagai bidang 

akuntansi yaitu : Akuntansi Keuangan, Akuntansi Pemeriksaan (Auditing), 

Akuntansi Biaya, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Perpajakan, Sistem 

Akuntansi, Akuntansi Anggaran (Budgeting), Akuntansi pemerintahan, 

Akuntansi pendidikan, dan Akuntansi Sosial  (Yulian Handoko,dkk,2005:8). 

  Realitas sosial memberikan sebuah bukti bahwa keeksistensian 

akuntansi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan 

kondisi yang demikian, maka kemampuan dalam akuntansi atau prestasi 

akuntansi harus selalu di tingkatkan. Bagi seorang siswa SMA/SMK/MA, 

prestasi akuntansi yang baik akan memudahkan dia untuk memasuki jurusan 

akuntansi di sebuah perguruan tinggi yang baik pula. Bagi seorang akuntan, 

prestasi akuntansi yang baik akan sangat membantunya dalam melakukan 

pembukuan yang tepat dan akurat. Bagi seorang budgetor, prestasi akuntansi 

yang baik akan membantunya dalam melakukan perencanaan atas budget 

produksi, budget anggaran, budget penjualan, sehingga prediksi yang 

dihasilnya sesuai dengan angka yang sebenarnya atau setidaknya mendekati. 

  Jika memang Akuntansi sangat bermanfaat bagi para pemakai (pada 

umumnya), dan siswa kelas 3 yang akan melanjutkan ke jurusan akuntansi 

(pada khususnya), maka diharapkan agar siswa  selalu memperoleh nilai 
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yang baik, tidak hanya dari sisi kognisinya saja, tetapi juga psikomotorik. 

Maksudnya adalah, siswa diharapkan tidak sekedar tahu teorinya saja , tetapi 

juga bisa memecahkan soal-soal akuntansi secara benar, dengan 

bermodalkan intelektual, ketekunan, ketelitian, dan ketepatan dalam 

menganalisis soal. Atau dengan kata lain, siswa harus meningkatkan skill 

akuntansi dengan banyak berlatih mengerjakan soal-soal seperti membuat 

jurnal, buku besar, rekapitulasi, penyesuian, dan lain-lain. Namun, fakta di 

lapangan tidak selalu dapat memenuhi target yang kita harapkan. Dalam 

sebuah komunitas kelas, masih ada anak-anak yang memperoleh nilai 

kurang optimal, termasuk di SMK. Apalagi ditambah dengan asumsi 

masyarakat yang menganggap bahwa SMK merupakan pilihan kedua, 

setelah gagal masuk SMA. Hal ini berimbas pada kualitas siswa yang ada di 

dalamnya. Sebagian besar siswa memiliki kemampuan standar, dan hanya 

sebagian kecil yang memiliki kemampuan lebih. Golongan minoritas itu, 

kemungkinan besar adalah siswa yang sungguh-sungguh cinta kepada 

akuntansi dan ingin mendalami ilmu tersebut sampai ke jenjang yang lebih 

tinggi. Kondisi yang ekstrim semacam itu, dapat dijadikan sebagai bahan 

perbandingan dan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa 

terdapat perbedaan hasil belajar dari siswa yang memiliki kemampuan 

standar dengan siswa unggulan.  

 Fakta kurang optimalnya prestasi belajar akuntansi memunculkan 

sebuah pertanyaan klasik bagi guru , apa gerangan yang menyebabkan hal 

tersebut terjadi. Menurut Slameto, prestasi belajar seorang anak dipengaruhi 
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faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang datang dari 

diri siswa siswa sendiri, seperti : kesehatan, perhatian, motivasi, kesiapan, 

bakat, minat, kematangan dan kecerdasan (intelegence). Sedangkan faktor 

ekstern adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, seperti : metode 

mengajar, kurikulum, teman bermain, keluarga, dan lain-lain. Dalam hal ini, 

penulis hanya akan membahas mengenai faktor intelegensi 

  Intelegensi merupakan salah satu faktor yang cukup potensial 

dalam keberhasilan belajar siswa. Salah satu definisi intelegensi 

menyebutkan bahwa intelegensi merupakan kemampuan untuk belajar, 

sehingga tidak mengherankan apabila siswa yang memiliki intelegensi tinggi 

diharapkan memperoleh prestasi belajar yang tinggi (Saifuddin Azwar,1996 

: 20) . Atau dengan kata lain, seorang siswa yang memiliki intelegensi 

tinggi, akan memiliki kecerdasan yang tinggi pula. Dalam intelegensi, 

terdapat dua kemampuan dasar yang dijadikan sebagai  parameter 

kemampuan intelektual ataupun kemampuan berpikir seseorang. 

Kemampuan dasar tersebut adalah kemampuan dasar matematika dan 

kemampuan dasar bahasa (Catharina Tri Ani, 2004 : 80).  Seseorang yang 

memiliki kemampuan dasar matematika dan kemampuan dasar bahasa yang 

baik, kemungkinan besar akan mendapatkan prestasi yang baik pula, karena 

kedua kemampuan dasar tersebut merupakan syarat wajib yang harus 

dipenuhi dalam kegiatan belajar untuk mata pelajaran apapun. Termasuk 

dalam belajar Akuntansi,  kemampuan dasar matematika yang baik mutlak 

diperlukan, hal ini disebabkan oleh karakteristik ilmu akuntansi yang 
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notabene melibatkan angka, analisis transaksi dan perhitungan-perhitungan 

pasti.. Dengan adanya kemampuan dasar matematika yang baik akan sangat 

membantu dalam memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan kemampuan 

dasar bahasa akan sangat membantu dalam memahami isi bacaan dan 

menafsirkan soal-soal. Di dalam pelajaran akuntansi, seringkali terdapat 

soal-soal yang cukup compleks dan menimbulkan banyak penafsiran. Jika 

siswa kurang teliti, maka akan berakibat fatal, karena pada umumnya soal 

dalam akuntansi saling berhubungan satu dengan yang lain. Salah membuat 

jurnal, otomatis buku besar, neraca saldo, sampai laporan keuangan pasti 

ikut salah.  Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Benarkah Kemampuan Dasar Matematika 

dan Bahasa yang baik bisa meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran 

Akuntansi Keuangan?” . Maka dari itu, penelitian ini diberi judul “Pengaruh 

Kemampuan Dasar Matematika dan Bahasa terhadap Prestasi Belajar Mata 

Pelajaran Akuntansi Keuangan Siswa Kelas 3 Akuntansi  SMK Negeri 1 

Kudus Angkatan 2004/2005”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Kemampuan dasar Matematika dan Bahasa merupakan dua 

kemampuan yang dijadikan pondasi awal dalam melakukan kegiatan 

belajar mata pelajaran apapun. Seorang yang memiliki kemampuan dasar 

matematika dan bahasa yang baik, idealnya akan memiliki prestasi yang 
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baik pula, termasuk prestasi dalam belajar akuntansi. Berdasarkan hal 

tersebut maka muncul rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah kemampuan dasar matematika siswa kelas 3 skuntansi 

SMK Negeri 1 Kudus ? 

2. Bagaimanakah kemampuan dasar bahasa siswa kelas 3 akuntansi SMK 

Negeri 1 Kudus? 

3. Bagaimanakah prestasi mata pelajaran akuntansi keuangan (kelas 2 

semester I, kelas 2 semester II, dan kelas 3 semester I) siswa kelas 3 

akuntansi SMK Negeri 1 Kudus ? 

4. Adakah pengaruh antara kemampuan dasar matematika dan bahasa 

terhadap  prestasi belajar mata pelajaran akuntansi keuangan  siswa 

kelas 3 akuntansi SMK Negeri 1 Kudus ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tujuan dan manfaat 

penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui bagaimanakah kemampuan dasar matematika siswa 

kelas 3 akuntansi  SMK Negeri 1 Kudus? 

b. Untuk mengetahui bagaimanakah kemampuan dasar bahasa siswa 

kelas 3 akuntansi SMK Negeri 1 Kudus? 

c.       Untuk mengetahui bagaimanakah prestasi mata pelajaran akuntansi 

keuangan (kelas 2 semester I, kelas 2 semester II dan kelas 3 semester 

I) siswa kelas 3 akuntansi SMK Negeri 1 Kudus? 
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d. Untuk mengetahui adakah pengaruh antara kemampuan dasar 

matematika dan bahasa terhadap  prestasi belajar mata pelajaran 

akuntansi keuangan siswa kelas 3 akuntansi SMK Negeri 1 Kudus ? 

 

1.4    Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain 

sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti 

selanjutnya yang tertarik dengan pendidikan akuntansi. Kemampuan 

dasar matematika dan bahasa merupakan bahasan yang menarik untuk 

dikaji, mengingat kedua kemampuan tersebut merupakan dasar dari 

seluruh bidang ilmu. 

b. Manfaat Praktis 

Dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi sekolah, maupun 

dinas-dinas terkait dalam pembuatan kebijakan. Bagi sekolah, 

penelitian ini dapat menjadi dasar dalam menyeleksi input siswa, 

khususnya yang akan mengambil jurusan akuntansi. Sedangkan bagi 

dinas-dinas terkait, misalnya dinas pendidikan, penelitian ini dapat 

dijadikan dasar dalam penyusunan kurikulum untuk mata pelajaran 

matematika dan bahasa yang merupakan mata pelajaran wajib yang 

harus dikuasai agar dapat mengembangkan pengetahuan lain, termasuk 

akuntansi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 
2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Konsep Kemampuan Dasar Matematika 

Matematika bila ditinjau dari segi epistemologi ilmu, misalnya 

adalah bukan ilmu. Ia lebih merupakan bahasa artificial yang bersifat 

eksak, cermat dan terbebas dari rona emosi. Matematika adalah logika 

yang telah berkembang, yang memberikan sifat kuantitatif kepada 

pengetahuan keilmuan. Matematika merupakan sarana berfikir deduktif  

yang amat berguna untuk membangun teori keilmuan dan menurunkan 

prediksi-prediksi daripadanya, dan untuk mengkomunikasikan hasil-

hasil kegiatan keilmuan dengan benar dan jelas secara singkat dan 

cermat.  

Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian 

makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang 

matematika bersifat artificial yang baru mempunyai arti setelah sebuah 

makna diberikan padanya. Tanpa itu maka matematika hanya merupakan 

kumpulan rumus-rumus mati.  Misalnya bila kita sedang mempelajari 

kecepatan jalan kaki seorang anak, maka obyek “kecepatan jalan kaki 

seorang anak” tersebut dapat kita lambangkan dengan X. Dalam hal ini 

X hanya mempunyai mempunyai satu arti yaitu “kecepatan jalan kaki 

seorang anak”.  
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Matematika mempunyai kelebihan lain dibandingkan dengan 

bahasa verbal. Matematika mengembangkan bahasa numerik yang 

memungkinkan kita untuk melakukan pengukuran secara kuantitatif. 

Dengan bahasa verbal, bila kita membandingkan dua obyek yang 

berlainan umpamanya gajah dan semut, maka kita hanya bisa 

mengatakan gajah lebih besar daripada semut. Tidak ada ukuran yang 

jelas untuk menggambarkan seberapa besar gajah, dan seberapa besar 

semut. Untuk mengatasi masalah tersebut, matematika mengembangkan 

konsep pengukuran. Lewat pengukuran, maka kita dapat mengetahui 

dengan pasti berapa besar, panjang, lebar obyek yang kita ukur 

(Depdikbud,1984:58-61).  

Dari uraian diatas kita bisa menyimpulkan bahwa dalam 

mempelajari Matematika pada dasarnya sangat tergantung dari penalaran 

dan cara-cara berfikir logis dari peserta didik karena matematika 

memiliki obyek yang abstrak, lambang-lambang yang artificial, 

pengukuran-pengukuran terhadap obyek, dan hal-hal yang membutuhkan 

penalaran lainnya. Sedangkan Kemampuan Dasar Matematika adalah 

kemampuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dengan cara 

menganalisis dengan menggunakan logika dan penalaran. Pengukuran 

Kemampuan Matematika ini, secara komprehensif bisa dilakukan 

dengan menyelenggarakan Ujian Nasional Matematika, yang mana 

validitas dan reliabilitasnya sudah terjamin karena diselenggarakan oleh 

pihak yang berkompeten dan mendapat legitimasi yang jelas dari negara.   



10 

2.1.2    Konsep Kemampuan Dasar Bahasa 

 Manusia dapat berfikir dengan baik dan bahkan, secara 

abstrak karena kemampuannya berbahasa. Berkat bahasa, manusia 

dapat berfikir secara berlanjut, teratur dan sistematis. 

Pada dasarnya bahasa mempunyai tiga fungsi, yakni fungsi 

simbolik, emotif dan afektif. Dalam komunikasi keilmuan, fungsi 

simboliklah yang perlu diusahakan menonjol, antara lain lewat 

penggunaan tata-istilah yang khas dan spesifik maknanya. Bahasa 

merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses 

berpikir ilmiah dimana bahasa merupakan alat berpikir dan alat 

komunikasi untuk menyampaikan jalan fikiran tersebut kepada orang 

lain. Wittgenstein menyatakan bahwa“ Die Grenzen meiner Sprache 

bedeuten die Grenzen meiner Welt. “ (Batas bahasaku adalah batas 

duniaku). (depdikbud, 1984 : 48) 

 Manusia dapat berpikir dengan baik karena dia mempunyai 

bahasa. Tanpa bahasa, manusia tidak akan dapat berpikir secara rumit 

dan abstrak. Demikian juga tanpa bahasa kita tidak dapat 

mengkomunikasikan pengetahuan kita kepada orang lain. Bahasa 

memungkinkan manusia berpikir secara abstrak, dimana obyek-obyek 

yang faktual ditransformasikan menjadi simbol-simbol bahasa yang 

bersifat abstrak. Adanya simbol bahasa yang bersifat abstrak ini 

memungkinkan manusia untuk berpikir secara berlanjut. Demikian 

juga bahasa memberikan kemampuan untuk berpikir secara teratur dan 
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sistematis. Transformasi obyek faktual menjadi simbol abstrak 

diwujudkan lewat perbendaharaan kata-kata dan kata-kata ini 

dirangkaikan oleh tata bahasa untuk mengemukakakan suatu jalan 

pemikiran atau ekspresi peranan. (depdikbud, 1984 : 49-54) 

   Dari uraian diatas kita bisa menarik kesimpulan bahwa 

bahasa merupakan alat untuk dapat berpikir secara teratur dan 

sistematis, sekaligus sebagai sarana untuk dapat mentransformasikan 

ilmu kepada diri sendiri maupun orang lain. Sedangkan kemampuan 

dasar bahasa merupakan kemampuan dasar yang menjadi fondasi 

untuk mempelajari semua ilmu yang ada. Seperti halnya kemampuan 

dasar matematika, maka kemampuan dasar bahasa ini secara 

komprehensif bisa di dilakukan dengan menyelenggarakan Ujian 

Nasional Bahasa, yang mana validitas dan reliabilitasnya sudah 

terjamin karena diselenggarakan oleh pihak yang berkompeten dan 

mendapat legitimasi yang jelas dari negara.    

 

2.1.3    Konsep Akuntansi 

   Akuntansi secara garis besar terbagi menjadi dua tipe, yaitu : 

akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Tipe akuntansi tersebut 

memiliki sifat-sifat umum yang sama. Pertama, akuntansi yang 

bersangkutan dengan informasi keuangan. Kedua, fungsi utama 

akuntansi adalah menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat 

bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Akuntansi keuangan 
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berorientasi pada masa lalu untuk menggambarkan 

pertanggungjawaban dana yang dipercayakan oleh pihak luar kepada 

manajemen perusahaan. Akuntansi manajemen berorientasi pada masa 

yang akan datang, karena pengambilan keputusan selalu menyangkut 

masa yang akan datang, bukan masa yang telah lewat (Mulyadi, 2000 : 

1-2). Akuntansi sendiri memiliki definisi yang beragam,antara lain 

akuntansi sebagai suatu ideology, bahasa, catatan historis, realitas 

ekonomi saat ini, sistem informasi, dan pertanggungjawaban. 

Sedangkan pengertian Akuntansi adalah seni pencatatan, 

penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam 

ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya 

bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya (Sofyan 

Syafri, 2003 : 4-5). 

  Sifat-sifat dasar akuntansi, baik sebagai teori maupun 

applikasinya, yaitu: (1)Conservatism. Karena lingkungan mengandung 

aspek ketidakpastian (uncertainty), maka pencatatan transaksi dipilih 

angka yang paling rendah.  Misalnya pendapatan belum bisa dicatat 

sebagai pendapatan apabila belum direalisasikan walaupun sudah ada 

gambaran yang mengandung kepastian bahwa bakal terjadi 

pendapatan, sedang biaya dapat dicatat sebagai biaya walaupun belum 

direlasir. (2) Measurement. Harus dapat diukur, dan alat pengukurnya 

jelas. (3) Verifiability. Harus dapat ditelusuri dan diuji sampai ke 

bukti-bukti pendukung dan sah. (4) Timeliness. Laporan keuangan 
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harus bisa menyuguhkan period dan cut off date. (5) Consistency. 

Sistem dan metode yang digunakan harus konsisten dari waktu ke 

waktu. (6) Going concern. Memahami laporan akuntansi itu harus 

dengan asumsi bahwa entity akan terus beroperasi dengan 

berkesinambungan. (7) Materiality. Laporan keuangan hanya memuat 

informasi yang dianggap penting dan signifikan. (8) Netral. Akuntansi 

itu tidak memihak kecuali pada prinsip akuntansi sendiri. (9) 

Relevance. Relevan yang memiliki nilai prediktif. (10). Reliability. 

Dapat dipercaya kebenarannya. (11) Comparability. Dapat 

dibandingkan. (12) Predictivity. Dapat digunakan untuk meramalkan 

dan mengakomodasi trend yang bakal terjadi berdasarkan 

pengembangan asumsi-asumsi yang dapat dikembangkan oleh nalar 

dan analitikal, serta berdasarkan logika yang rationalistis (Sofyan 

Syafri, 2003 : 11-15) 

 

2.1.4 Konsep Prestasi Belajar Akuntansi 

1.Pengertian Prestasi dan Belajar 

  Belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan 

manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan 

perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

(Gagne dalam Catharina, 2004:2). 
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2.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

  Dalam belajar di sekolah, menurut Slameto (2003:54-72), 

prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : 

a. Faktor intern (dalam), yaitu faktor yang dapat mempengaruhi 

berasal dari dalam diri siswa yang belajar, yang meliputi 

- Kondisi Fisiologis, terdiri dari kondisi fisiologi secara umum 

(kesehatan) dan kondisi panca indra (terutama penglihatan 

dan pendengaran) 

- Kondisi Psikologis, antara lain : Kecerdasan, Perhatian, 

Bakat, Minat,  Motivasi, Kematangan, Kesiapan 

- Faktor Kelelahan 

b. Faktor ekstern (luar), yaitu faktor yang dapat mempengaruhi 

berasal dari luar diri siswa, yang meliputi : 

- Faktor Keluarga, yang meliputi cara orang tua mendidik, 

Relasi antaranggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi, pengertian orang tua, dan latar belakang 

kebudayaan 

- Faktor sekolah antara lain : Metode Mengajar, kurikulum, 

relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, keadaan gedung, 

metode belajar, dan sebagainya 
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- Faktor masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan 

masyarakat. 

3.Proses Belajar Mengajar Akuntansi 

 Berbicara tentang belajar, maka tidak terlepas dari mengajar. 

Belajar dan mengajar sebagai suatu proses harus dapat 

mengembangkan dan menjawab beberapa persoalan yang mendasar 

mengenai : 

a. Kemana proses tersebut akan diarahkan (berhubungan dengan 

tujuan proses pengajaran). 

b. Apa yang harus dibahas dalam proses tersebut (berbicara tentang 

materi atau bahan ajar) 

c. Bagaimana cara melakukan (metode dan alat yang digunakan 

dalam proses pengajaran) 

d. Bagaimana mengetahui berhasil tidaknya proses tersebut 

(berkenaan dengan penilaian dalam proses belajar) 

 Keempat persoalan diatas merupakan komponen utama yang 

harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar. Keempat komponen 

tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi satu sama lain (TIM Pengembangan MKDK IKIP 

Semarang, 1989:147). 

  Kegiatan Mengajar dapat diartikan sebagai upaya untuk 

menciptakan suatu sistem lingkungan belajar. Sistem lingkungan 
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belajar terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi 

berupa tujuan pengajaran yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, 

pengajar dan subyek didik yang harus memainkan peranan aktif 

dalam hubungan sosial tertentu, jenis kegiatan yang harus dilakukan 

serta sarana dan prasarana belajar mengajar yang tersedia (Suhito 

,1987:1) 

  Tujuan mengajar adalah agar pengetahuan yang disampaikan 

dapat dipahami peserta didik. Karena itu, mengajar yang baik adalah 

ketika hasil belajar peserta didik juga baik (Herman Hudoyo, 

1986:6). Pernyataan tersebut dapat dipenuhi bila pengajar mampu 

memberikan fasilitas belajar yang baik sehingga dapat terjadi proses 

belajar yang baik. 

  Dalam mencapai tujuan pengajaran, guru menggunakan alat 

bantu dan metode pengajaran. Metode pengajaran adalah suatu cara 

yang dipergunakan dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada 

saat berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu, metode pengajaran 

yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar. 

Ada beberapa metode mengajar yaitu metode diskusi, metode 

ceramah, metode tanya jawab, metode kerja kelompok, metode 

demonstrasi, metode karya wisata, problem solving, dan sebagainya. 

  Penggunaan metode yang tepat akan berpengaruh pada hasil 

belajar siswa. Metode-metode tersebut disamping mempunyai 

keunggulan juga mempunyai kelemahan. Untuk itu guru dituntut 
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kejelian dan ketrampilan dalam menggunakan metode yang tepat 

dapat menyampaikan mata pelajaran  

4. Prestasi Belajar Akuntansi 

  Dari pengertian prestasi dan belajar diatas penulis dapat 

menyimpulkan bahwa prestasi belajar akuntansi adalah hasil yang 

telah dicapai oleh siswa dalam bidang studi Akuntansi setelah 

evaluasi atau tes 

 

2.2 Kerangka Berfikir 

  Survei lapangan menunjukkan kecenderungan pentingnya kemampuan 

dasar matematika dalam dunia kerja. Pekerja tamatan sekolah menengah 

dengan kemampuan matematika tinggi mempunyai karir yang lebih baik dan 

tingkat penganggurannya lebih rendah dibanding dengan yang kemampuan 

matematikanya rendah (Laporan Departemen Pendidikan Amerika Serikat 

dalam Mathematics Equal Opportunity, 1997 dalam www.bpk-penabur-

bdg.com). Dalam laporan lain, dikemukakan bahwa penggunaan matematika 

dalam industri berkembang pesat, dan matematikawan telah memberikan 

kontribusi pada keunggulan teknis dan penghematan biaya melalui pemodelan, 

analisis, dan komputasi yang cerdik (SIAM Report on Mathematics, 1995 

dalam www.bpk-penabur-bdg.com). Seiring dengan berkembangnya 

peradaban dunia, kompleksnya masalah kehidupan menuntut sumber daya 

manusia yang handal dan mampu berkompetisi. Pada abad 21 mendatang 

diramalkan akan lebih banyak lagi pekerjaan yang memerlukan keterampilan 
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tingkat tinggi yang melibatkan pemikiran kritis, pemecahan masalah, 

penyampaian gagasan, dan kerjasama yang efektif (Preparing for 21st 

Century, The Education Imperative, 1997 dalam www.bpk-penabur-bdg.com). 

Dalam kaitan ini, matematika memegang peranan kunci, dan kebutuhan akan 

matematika tidak dapat ditawar kembali. Perkembangan iptek yang pesat 

adalah berkat dukungan matematika. Landasan dukungan disebabkan 

kekuatan matematika pada struktur dan penalarannya. Perkembangan 

matematika sering merintis kemungkinan penerapannya yang baru pada 

berbagai bidang ilmu lain. Sebaliknya, tuntutan pemecahan masalah berbagai 

bidang iptek turut mendorong perkembangan matematika.  

 Untuk dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik maka 

diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, matematika dan statistika. 

Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh  proses 

berpikir ilmiah, dimana bahasa merupakan alat berpikir dan komunikasi untuk 

menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain (depdikbud:1984 : 

48). Tanpa mempunyai kemampuan berbahasa ini, maka kegiatan berpikir 

secara sistematis dan teratur tidak mungkin dapat dilakukan. (depdikbud : 

1962 : 5). Teori-teori di atas memberikan gambaran bahwa kemampuan dasar 

matematika dan bahasa merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan 

pembelajaran. Sebagaimana dikatakan bahwa perkembangan matematika 

sering merintis kemungkinan penerapannya yang baru pada berbagai bidang 

ilmu lain. Ini berarti, seluruh ilmu yang ada tidak akan bisa lepas dari peran  
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matematika. Sama halnya dengan bahasa yang merupakan salah satu sarana 

berpikir ilmiah. Dalam teori di atas dikatakan bahwa tanpa adanya bahasa, 

maka kegiatan berpikir tidak akan mungkin dilaksanakan. Hal ini dikarenakan,  

tidak adanya transformasi ilmu dari satu pihak kepihak yang lain.  

 Demikian juga dalam pembelajaran akuntansi, kemampuan dasar 

matematika dan bahasa mutlak diperlukan. Matematika merupakan ilmu yang 

menggunakan logika deduktif. Yang dimaksud dengan logika deduktif adalah 

sebuah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum  menjadi 

kasus yang bersifat individual.  Atau dengan kata lain, cara berpikir dimana 

dari pernyataan yang bersifat umum ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 

Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya mempergunakan pola berpikir 

yang disebut silogismus. Silogismus disusun dari dua buah pernyataan dan 

sebuah kesimpulan. Pernyataan yang mendukung silogismus ini disebut 

premis yang kemudian dapat dibedakan sebagai premis mayor dan premis 

minor. Kesimpulan merupakan pengetahuan yang didapat dari penalaran 

deduktif berdasarkan kedua premis tersebut. Salah satu contoh yang 

membuktikan bahwa matematika menggunakan logika deduktif adalah pada 

kasus jumlah sudut dalam sebuah segitiga. Besarnya sudut dalam sebuah 

segitiga adalah 180 derajat. Pengetahuan ini bisa saja di dapatkan dengan jalan 

mengukur sudut-sudut dalam sebuah segitiga dan kemudian 

menjumlahkannya. Dipihak lain, pengetahuan ini bisa di dapatkan secara 

deduktif dengan mempergunakan matematika. Seperti diketahui berpikir 

deduktif adalah proses pengambilan kesimpulan yang didasarkan pada premis-
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premis yang kebenarannya telah ditentukan. Untuk menghitung jumlah dalam 

segitiga tersebut, didasarkan kepada premis : (1) Kalau terdapat dua garis 

sejajar maka sudut α, β, dan γ yang dibentuk kedua garis sejajar tersebut 

dengan garis ketiga adalah sama. (2) jumlah sudut yang dibentuk oleh sebuah  

garis lurus adalah 180 derajat.  

 Kedua premis itu kemudian kita terapkan dalam berpikir induktif 

untuk menghitung jumlah sudut dalam segitiga. Dalam hal ini kita melihat 

bahwa dalam segitiga ABC kalau kita tarik garis p melalui titik A yang sejajar 

dengan BC maka pada titik A terjadi 3 sudut yaitu : α 1, α 2, dan α 3 yang 

ketiga-tiganya membentuk suatu garis lurus. Mempergunakan premis yang 

pertama, bisa diambil kesimpulan : (1) α 3= β. Premis yang pertama juga bisa 

disimpulkan (2)               α 2= γ. Sedangkan jumlah sudut-sudut dalam segitiga 

ABC adalah δ, dimana (3)    δ= α1 + β + γ . Karena β = α3 dan γ = α2 , maka 

persamaan (3) dapat ditulis sebagai (4) δ = α1+ α2+ α3 dimana δ membentuk 

sebuah garis lurus. Sedangkan berdasarkan premis kedua yang mengatakan 

bahwa jumlah sudut dalam sebuah garis lurus adalah 180 derajat maka δ, yang 

merupakan jumlah sudut-sudut dalam sebuah segitiga adalah juga 180 derajat. 

Contoh lain yang lebih sederhana yang menunjukkan bahwa matematika 

menggunakan penalaran deduktif adalah : jika a sama dengan b, dan b sama 

dengan c, maka a sama dengan c. Kesimpulan yang merupakan pengetahuan 

baru yang menyatakan bahwa a sama dengan c pada hakekatnya bukan 

merupakan pengetahuan baru dalam arti sebenarnya melainkan sekedar dari 

dua konsekuensi pengetahuan yang sudah diketahui.  
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 Hal ini senada dengan ilmu akuntansi yang juga menggunakan logika 

deduktif . Untuk menunjukkan bahwa akuntansi juga menggunakan logika 

deduktif maka akan diuraikan 3 contoh. Contoh yang pertama, logika deduktif 

pada akuntansi terlihat pada langkah-langkah yang digunakan dalam 

merumuskan teori akuntansi. 1) Menentukan tujuan pelaporan keuangan. 2) 

Memilih postulate akuntansi sesuai dengan kondisi ekonomi, praktik dan 

sosiologi. 3) Menentukan prinsip akuntansi 4) Mengembangkan teori 

akuntansi. Teori merupakan kristalisasi dari fenomena empiris yang terjadi 

dan digambarkan dalam bentuk dalil-dalil yang disimpulkan dari fenomena 

dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek yang berlaku secara 

umum. Teori biasanya diambil dari berbagai riset demi riset sehingga sampai 

pada suatu kesimpulan yang dapat berlaku untuk semua universal, logis, 

konsisten, dapat diramalkan, obyektif. Obyek penelitian adalah fenomena 

sosial dan ekonomi. Fenomena ini dikaji, diteliti, dan lahirlah suatu 

kesimpulan atau tesa, dari riset dan kesimpulan lain ditemukan antitesa dan 

lahirlah sintesa sehingga mengkristal menjadi teori yang selanjutnya akan 

dikaji berulang kali. Sepanjang suatu teori dapat mempertahankan diri dari 

kritikan dan verifikasi, maka tetap dinilai teori yang yang confirm masih 

berlaku. Kalau berbicara mengenai teori akuntansi, maka yang dimaksudkan 

adalah kristalisasi fenomena yang dituangkan dalam bentuk kalimat 

(preposition) yang disimpulkan dari fenomena interaksi bisnis entities dan 

pemakai laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan ini, maka semestinya 

teori itu harus melihat dan menyesuaikan diri dengan perkembangan dan 
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evolusi dari interaksi pemakai laporan keuangan dan situasi bisnis. Pemakai 

laporan menentukan tujuan laporan keuangan, dan mereka juga yang dimintai 

pendapat tentang penggunaan laporan keuangan. Dari pendapat ini, para ahli 

merumuskan postulat, konsep, prinsip dasar dan pada akhirnya dijabarkan 

teknik pencatatan akuntansi. 

 Dalam metode deduktif ini, perumusan teori dimulai dari perumusan 

dalil dasar akuntansi (postulat dan prinsip akuntansi) dan selanjutnya dari 

rumusan dasar ini diambil kesimpulan logis tentang teori akuntansi mengenai 

hal yang dipersoalkan . Jadi perumusan dimulai dari dalil umum kepada dalil 

khusus. Pendekatan ini dilakukan dalam penyusunan struktur akuntansi 

dimana dirumuskan dahulu tujuan laporan keuangan, rumuskan postulat, 

kemudian prinsip dan akhirnya lebih khusus menyusun teknik akuntansi. 

Dalam hal ini teori diuji dari posisinya dalam menampung keinginan praktek. 

Jika pemakai dalam praktek diterima maka dianggap teori itu diterima atau 

verified, sebaliknya jika tidak diterima disebut falsified.  

 Contoh kedua yang menunjukkan bahwa akuntansi menggunakan 

logika deduktif adalah pada teori entitas. Teori ini menyatakan bahwa 

entity(lembaga/perusahaan) dianggap sebagai sesuatu yang terpisah dan 

berbeda dari pihak yang menanamkan modal ke dalam perusahaan dan unit 

usaha itulah yang menjadi pusat perhatian yang harus dilayani, bukan pemilik. 

Unit usaha (entity) itulah yang dianggap memiliki kekayaan dan kewajiban 

perusahaan, baik kepada kreditur maupun kepada pemilik. Dari teori ini 
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memunculkan 2 premis, yaitu : (1) Asset = Equities, (2) Equities = Liabilities 

+ Stockholder’s Equity, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa (3) Asset = 

Liabilities + Stockholder’s Equity. Asset adalah hak perusahaan, equity 

(pemilik fiktif) merupakan sumber asset yang bisa berasal dari kreditur atas 

pemilik yang merupakan kewajiban entity. Rumusan tersebut sama dengan 

logika dedutif dalam matematika yang mengatakan, jika a=b dan b=c maka 

a=c.  

 Contoh ketiga,mengenai aturan debet-kredit. Premis 1:  Harta akan 

dicatat sebelah debet bila bertambah, dan dicatat disebelah kredit bila 

berkurang. Premis 2 : Kas tergolong harta. Maka kesimpulannya adalah (3) 

Kas akan dicatat sebelah debet bila bertambah, dan dicatat sebelah kredit bila 

berkurang. Ketetapan tersebut bisa diterapkan pada transaksi sebagai berikut : 

Dibeli peralatan tunai  sebesar 1000.000. Ketika terjadi pembayaran, maka 

akan terjadi arus kas keluar, dimana dalam transaksi tersebut  sebesar 

1000.000. Jika kas keluar, berarti jumlah kas berkurang. Kas saldonya debit, 

bertambah (D), berkurang (K). Dalam transaksi tersebut kas berkurang, maka 

kas ditempatkan pada sisi (K) sebesar 1000.000. Terjadi pembelian peralatan 

tunai, menunjukkan bahwa peralatan bertambah. Peralatan tergolong 

kelompok harta, jadi peralatan diletakkan pada sisi debet sebesar 1000.000  

 

 Alasan kedua, matematika dan akuntansi sama-sama menekankan pada 

penggunaan logika. Salah satu definisi matematika mengatakan bahwa 
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matematika merupakan ilmu logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan 

konsep–konsep berhubungan lainnya yang jumlahnya banyak . Oleh karena 

itu, banyak materi pelajaran matematika yang memerlukan pengetahuan 

prasyarat untuk dapat mempelajarinya. Contoh yang menunjukkan bahwa 

matematika menggunakan logika adalah pada rumus luas permukaan kubus. 

Kubus tersusun dari beberapa bangun persegi. Rumus luas persegi adalah sisi 

x sisi, sedangkan ada 6 bangun persegi yang membentuk kubus. Jadi, logis 

bila rumus luas permukaan persegi adalah 6 x sisi x sisi. Sedangkan contoh 

logika pada akuntansi adalah pada perhitungan laba kotor. Adalah logis bila 

penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan, akan ketemu laba kotor.  

 Alasan ketiga, matematika merupakan mata kuliah yang banyak 

memakai simbol yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah 

ditentukan (depdikbud, 1984 : 60). Contoh pemakaian symbol pada 

matematika seperti α, β, γ, dan δ. Sedangkan symbol – symbol dalam 

akuntansi seperti : dibeli, dijual, dikembalikan, diterima kembali, dan lain-

lain.  
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Alasan keempat, Matematika dan akuntansi sama-sama memiliki rumus-

rumus pasti. Misalnya : Dalam matematika terdapat rumus phytagoras 

C2=A2+B2. Rumus tersebut akan terus seperti itu sampai kapanpun, bahwa 

untuk mencari sisi miring segitiga, maka perlu menambahkan hasil kuadrat 

alas dan hasil kuadrat tinggi, kemudian diakar. Demikian halnya dalam 

akuntansi, untuk menghitung penjualan bersih, caranya adalah penjualan 

dikurangi (retur penjualan + potongan pejualan). Untuk membuat laporan 

perubahan modal, caranya adalah modal awal + (laba bersih-prive), maka akan 

ketemu modal akhir  

  Dari uraian di atas, terdapat beberapa kesamaan antara matematika dan 

akuntansi. (1) Sama-sama menggunakan logika deduktif, (2) Sama-sama 

menekankan penggunaan logika (3) Sama-sama menggunakan simbol,  (4) 

sama-sama memiliki rumus-rumus pasti yang tidak bisa diganggu gugat. 

Sehingga tidak mengherankan jika seorang siswa yang kemampuan 

matematikanya bagus, kemungkinan besar akuntasinya juga bagus. 

 Sedangkan bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai 

dalam seluruh proses berpikir ilmiah dimana bahasa merupakan alat berpikir 

dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut pada orang 

lain. Bahasa memungkinkan manusia berfikir secara abstrak dimana obyek-

obyek yang faktual ditransformasikan menjadi simbol-simbol bahasa yang 

bersifat abstrak. Dengan adanya transformasi ini, maka manusia dapat berfikir 

mengenai sesuatu obyek tertentu, meskipun obyek tersebut secara faktual 

tidak berada ditempat dimana kegiatan berpikir itu dilakukan. Adanya simbol 
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bahasa yang bersifat abstrak ini memungkinkan manusia untuk memikirkan 

sesuatu secara berlanjut. Demikian juga bahasa memberikan kemampuan 

untuk berpikir secara teratur dan sistematis. Transformasi obyek faktual 

menjadi simbol abstrak diwujudkan lewat perbendaharaan kata-kata dan kata-

kata ini dirangkaikan oleh tata bahasa untuk mengemukakan suatu jalan 

pemikiran atau ekspresi peranan. Perbendaharaan ini pada hakekatnya 

merupakan akumulasi pengalaman dan pemikiran manusia. Artinya dengan 

perbendaharaan kata-kata yang ada, manusia dapat mengkomunikasikan 

seluruh pengalaman dan pemikirannya.   

 Dalam kaitannya bahasa sebagai alat komunikasi, maka komunikasi 

sendiri terbagi menjadi 2 komunikasi ilmiah dan komunikasi estetik. 

Komunikasi ilmiah mensyaratkan bentuk komunikasi yang sangat lain dari 

komunikasi estetik. Komunikasi ilmiah bertujuan untuk menyampaikan 

informasi yang berupa pengetahuan. Agar komunikasi ilmiah ini berjalan 

dengan baik, maka bahasa yang dipergunakan harus bebas dari unsure-unsur 

emotif. Komunikasi ilmiah harus bersifat reproduktif, artinya bila si pengirim 

komunikasi menyampaikan suatu informasi yang berupa X, maka si penerima 

harus komunikasi harus menerima informasi yang berupa X pula. Informasi X 

yang diterima harus merupakan reproduksi yang benar-benar sama dari 

informasi X yang dikirimkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah apa yang 

dinamakan sebagai suatu miss-informasi, yakni suatu proses komunikasi yang 

mengakibatkan penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan apa yang 

dimaksudkan, dimana suatu informasi yang berbeda akan menghasilkan proses 
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berpikir yang berbeda pula. Oleh sebab itu maka proses komunikasi ilmiah 

harus jelas dan obyektif yakni terbebas dari unsur-unsur obyektif.  

 Berbahasa dengan jelas artinya ialah bahwa makna yang terkandung 

dalam kata-kata yang dipergunakan diungkapkan secara tersurat (eksplisit) 

untuk mencegah pemberian makna lain. Oleh sebab itu, maka dalam 

komunikasi ilmiah kita sering sekali mendapatkan definisi dari kata-kata yang 

dipergunakan kata seperti “ epistemology” atau “optimal” maka kita harus 

menjelaskan lebih lanjut apa yang kita maksudkan dengan kata-kata itu. Hal 

ini harus kita lakukan untuk mencegah sipenerima komunikasi memberi 

makna lain yang berbeda dari makna yang kita maksudkan. Tentu saja kata-

kata yang sudah jelas dan kecil memungkinkan untuk disalah artikan tidak lagi 

membutuhkan penjelasan lebih lanjut. 

 Demikian halnya akuntansi, salah satu cabang dari ilmu ekonomi ini, 

tidak akan pernah bisa lepas dari peran bahasa. Dengan karakternya yang 

melibatkan logika, angka-angka dan perhitungan-perhitungan pasti, maka 

akuntansi membutuhkan peran bahasa ilmiah. Seperti yang telah dijabarkan di 

atas, bahasa ilmiah merupakan bahasa yang baku, yang tidak menimbulkan 

banyak penafsiran dan penjelasan lebih lanjut. Akuntansi tidak membutuhkan 

bahasa estetik, seperti bahasa-bahasa yang diterapkan pada seni puisi maupun 

prosa, dimana unsur-unsur  emotif mendominasi pemaknaan dalam bahasa 

tersebut.Akuntansi membutuhkan bahasa yang dapat mengkomunikasikan 

informasi yang datangnya dari pikiran, bukan dari perasaan. Akuntansi harus 

terbebas dari sisi ambiguitas bahasa.  
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Ambiguitas adalah adanya kemungkinan satu kalimat mempunyai makna 

ganda. Contoh : Kucing makan tikus mati. Kalimat tersebut bisa mempunyai 

lebih dari 1 arti. (1) Kucing makan tikus/mati. Ini berarti setelah makan tikus, 

kucingnya mati. (2) Kucing makan/tikus mati. Ini berarti pada waktu kucing 

makan, disaat yang bersamaan  tikusnya mati. (3) Kucing/makan tikus mati. 

Ini berarti, kucing memakan tikus yang sudah mati. Jika hal ini terjadi, maka 

akan terjadi kekacauan pada hasil laporan yang disajikan. Laporan keuangan 

menjadi tidak valid, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak dapat 

dimanfaatkan oleh para pemakainya.  

 Untuk menghindari salah paham, salah tafsir, maupun salah analisis 

dalam akuntansi, maka kemampuan dasar bahasa yang dimiliki seorang siswa 

menjadi sangat penting. Kemampuan dasar bahasa ini akan sangat bermanfaat, 

tidak hanya untuk menyelesaikan soal-soal akuntansi pada ranah kognisi saja, 

tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotorik. Ranah kognisi akuntansi 

berhubungan dengan pengetahuan siswa atas hal-hal yang berkaitan dengan 

teori-teori dalam akuntansi, seperti pengertian, bidang spesialisasi, jenis-jenis 

akuntansi, etika akuntan,dan sebagainya. Sedangkan afeksi dan psikomotor 

akuntansi berhubungan dengan kemampuan siswa dalam mengaktualisasikan 

diri dan memecahkan soal-soal akuntansi secara cepat dan tepat. Ini 

menunjukkan bahwa akuntansi tergolong ilmu yang  unik. Dikatakan unik, 

karena Akuntansi memiliki dinamika persoalan yang mencakup banyak aspek 

dalam kehidupan ini. Teori dan prakteknya berjalan beriringan dan sama-sama 

penting bagi para penggunanya. Laporan keuangan yang diperoleh melalui 
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proses psikomotorik, menjadi sebuah sistem informasi akuntansi yang 

seringkali dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dan keputusan 

yang diambil akan diterapkan pada fenomena sosial dimasyarakat, seperti 

definisi akuntansi yang mengatakan bahwa akuntansi sebagai ideologi, dimana 

laporan yang disajikannya mampu menjadi alat legitimasi untuk 

mempengaruhi kondisi sosial politik yang sedang berlangsung. Contoh konkrit 

dari statement ini adalah pada awal masa pemerintahan presiden SBY, terjadi 

kenaikan harga minyak mentah dunia yang sangat drastis pada akhir tahun 

2004 yang mencapai 53 USD perbarel. Peningkatan harga BBM ini otomatis 

akan meningkatkan subsidi BBM yang semula diperkirakan hingga akhir 

tahun 2004, selama satu tahun mencapai paling tidak 63 triliun, bisa 

membengkak menjadi 70 triliun. Kondisi ini bisa dijadikan sebagai senjata 

bagi lawan politik SBY untuk menggesernya dari kursi pemerintah. Mereka 

bisa menjadikan asumsi tersebut sebagai dasar untuk mempengaruhi 

masyarakat, bahwa SBY tidak cukup mampu dalam meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Ini menunjukkan bahwa akuntansi mempunyai andil 

dalam dunia perpolitikan ditanah air. (Mar’ie Muhammad, 2004 : Koran 

Tempo) 

 Ketiga ranah tersebut membutuhkan karakteristeristik bahasa yang 

tepat dalam penyampaiannya. Sisi sosial akuntansi menekankan pada 

penguasaan bahasa lisan yang baik, sedangkan sisi eksak akuntansi menuntut 

penguasaan bahasa tulis yang tepat, agar laporan keuangan yang dihasilkan 

dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya : Kapan menggunakan sewa dibayar 
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dimuka, kapan menggunakan beban sewa. Kemampuan dasar bahasa akan 

membantu memutuskan bahwa ketika suatu entity menggunakan pendekatan 

harta, maka pencatatan atas pembayaran sewa yang dilakukan dimuka dicatat 

sebagai harta, sehingga perkiraan yang digunakan adalah sewa dibayar 

dimuka, karena dalam bahasa akuntansi sewa dibayar dimuka, tergolong harta. 

Sedangkan perkiraan beban sewa akan digunakan bila entity tersebut 

menggunakan pendekatan beban. Satu transaksi saja, dengan pendekatan yang 

berbeda, akan menggunakan bahasa yang berbeda.  

 Dalam ranah kognisi, kemampuan dasar bahasa akan sangat 

bermanfaat untuk : (1) Mengetahui istilah-istilah dalam akuntansi, mengingat 

konsep, mengingat definisi-definisi. Contoh 1 : Pada akuntansi biaya, seorang 

siswa diminta menghitung laporan rugi laba. Diketahui : penjualan 500.000. 

Persediaan awal 25000, Pembelian sebesar one half dari penjualan, persediaan 

akhir 20.000, biaya-biaya 130.000. Kata one half merupakan istilah dalam 

bahasa inggris. Arti sebenarnya adalah 0.5, tetapi kebanyakan siswa 

mengartikan 1,5, karena one adalah 1 dan hal adalah 0,5. Padahal 1,5 jika 

dibahasa inggriskan menjadi one and half. Hasil perhitungan yang diperoleh 

jika pembelian dikalikan 0.5 akan ketemu laba 115.000, dan jika pembelian 

dikalikan 1.5 akan ketemu rugi 385.000. Kesalahan dalam mengartikan istilah 

one half dalam kasus ini, ternyata berakibat fatal. Jika kasus tersebut menjadi 

nomor satu dalam ulangan dan soalnya saling berkaitan maka bisa jadi siswa 

akan mendapatkan nilai 0. Ini menunjukkan bahwa kemampuan dalam 

mengenal istilah punya pengaruh terhadap prestasi siswa. Contoh 2 : Pada 
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akuntansi perbankan dikenal istilah-istilah seperti interest income, interest 

expenses, Total assets, securities gains (or losses), Earning assets, Total 

liabilities, taxes, Non interest income, non interest expenses, provision for 

loans losses. Kemudian siswa diminta membuat laporan rugi laba. Jika ada 

satu saja yang tidak di ketahui apa arti dari istilah tersebut, maka bisa 

berakibat salah dalam menempatkan. Salah menempatkan, bisa berakibat pada 

kesalahan pembuatan laporan rugi laba. Bila laporan rugi laba yang dibuat 

salah, maka siswa tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal  (2) 

Menjelaskan informasi yang telah diketahui dengan teks yang sudah ada 

ataupun dengan bahasa sendiri. Misalnya : siswa diminta untuk menjelaskan 

kembali tentang definisi ayat jurnal penyesuaian, kemampuan dasar bahasa 

yang baik akan memudahkan siswa dalam menyusun pengertian ayat jurnal 

penyesuaian dengan bahasa sendiri, yang lebih mudah untuk dipahami. (3) 

Menguraikan suatu fakta, konsep, pendapat asumsi dan elemen-elemennya, 

sehingga dapat menentukan masing-masing elemen. Misalnya : Pada sebuah 

diskusi akuntansi, maka ingatan atas definisi-definisi, istilah-istilah, konsep-

konsep, teori-teori akan memudahkan siswa dalam mengemukakan ide-idenya 

secara baik. Dan ingatan tersebut, pastinya berkaitan erat dengan bahasa, 

karena setiap rangkaian huruf yang terdapat pada definisi, istilah, konsep 

maupun teori berada pada wilayah bahasa.  

 Dalam ranah afektif dan psikomotorik, kemampuan dasar bahasa akan 

sangat bermanfaat untuk : (1) Menangkap penjelasan dari guru dengan cepat. 

Seorang siswa yang memiliki kecerdasan bahasa tinggi, memiliki 
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kecenderungan cepat tanggap atas stimulus yang diberikan kepadanya. Setiap 

ucapan guru maupun lingkungannya cepat terekam dan bisa bertahan lama 

dalam memorinya. (2) Dapat berpartisipasi secara aktif dalam acara seminar 

ataupun diskusi – diskusi baik yang bersifat umum, maupun yang berbasis 

akuntansi.  

 Sebagaimana halnya bahasa, akuntansi memiliki ciri-ciri yang sama 

dengan bahasa. Akuntansi memiliki sifat lexical (simbol)  dan Grammatical 

rules (tata aturan). Akuntansi memiliki simbol-simbol, istilah, kata-kata yang 

kadang hanya dimengerti oleh mereka yang mengetahui atau menguasai 

akuntansi, seperti Neraca, Laba Rugi, Perkiraan, Debet-Kredit, Jurnal, Buku 

besar dan lain-lain. Akuntansi juga memiliki aturan, sehingga orang dapat 

memahami bahasa/komunikasi akuntansi. Seperti aturan tentang penempatan 

pos berdasarkan urutan likuiditas, aturan pengakuan pendapatan, pengakuan 

biaya, proses pemindahbukuan, akrual dan lain-lain.  

 Dari uraian diatas kita bisa menarik sebuah penyataan bahwa 

Kemampuan dasar matematika dan kemampuan dasar bahasa yang baik akan 

sangat membantu siswa untuk mendapatkan prestasi belajar mata pelajaran  

akuntansi keuangan yang maksimal pula.  

Adapun model konseptual kerangka berpikir adalah sebagai berikut : 

 

 

 

  

Kemampuan Dasar 
Matematika 

Kemampuan Dasar 
Bahasa 

Prestasi Akuntansi 
Keuangan 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di muka, maka hipotesis penelitian ini adalah 

sebagai berikut : ada pengaruh antara kemampuan dasar matematika  dan 

bahasa terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi keuangan siswa 

kelas 3 akuntansi SMK Negeri 1 Kudus angkatan 2004/2005. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Populasi  

  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas 3 Akuntansi SMK Negeri 1 Kudus yang berjumlah 117 siswa, yang 

terbagi dalam 3 kelas, yaitu 3 Akuntansi I, 3 Akuntansi II, dan 3 Akuntansi 

III. Adapun rinciannya sebagai berikut : 

TABEL 1 

DATA POPULASI 

Kelas Jumlah siswa 

3 Akuntansi I 39 orang 

3 Akuntansi II 39 orang 

3 Akuntansi III 39 orang 

Jumlah  117 orang 
Sumber : Dokumentasi SMK N 1 Kudus 

3.2 Sampel 

    Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

teknik simple random sampling dengan cara undian. Dari data siswa yang 

terdiri dari 3 kelas, tiap-tiap kelas tersebut diambil sampel yang mewakili 

tiap kelas secara random. 

  Menurut Slovin dalam Husein (1998:78), untuk menentukan 

ukuran sampel dari populasi yaitu dengan menggunakan rumus : 

n   =       N 

          1 + Nℓ
2 
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Keterangan : 

n  =   ukuran sampel 

N  =   ukuran populasi 

ℓ  =  persen kelonggaran  ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir, ℓ dalam 

rumus diatas = 5% 

Sehingga dari populasi diatas dapat dihitung besarnya sampel yaitu: 

                117 

        1 + 117 (0.05)2 

            1170 

          1,2925  

 90.52 dibulatkan kebawah 90 

Pemakaian rumus di atas mempunyai asumsi bahwa populasi berdistribusi 

normal. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 90 siswa kelas 3 Akuntansi 

SMK Negeri 1 Kudus angkatan tahun 2004/2005. 

Perhitungan proporsi sampel dari tiap-tiap golongan populasi terlihat 

sebagai berikut : 

TABEL 2 
PROPORSI SAMPEL TIAP KELAS 

No Kelas Jumlah 
Populasi 

Proporsi Sampel 
tiap kelas 

Jumlah 
Sampel 

1 3 Akt I 39 siswa 39/117 x 90 30 

2 3 Akt II 39 siswa 39/117 x 90 30 

3 3 Akt III 39 siswa 39/117 x 90 30 

Sumber : Dokumentasi SMK N 1 Kudus 
 

n = 

= 

= 
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3.3  Variabel Penelitian 

     Variabel adalah obyek dalam penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1998:99). Sedangkan 

menurut M. Nazir (1999:149) variabel adalah konsep yang mempunyai 

bermacam-macam nilai. 

 Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel 

terikat yaitu : 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel dependen (Sugiyono, 2006 : 3). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kemampuan dasar 

matematika (X1) dan  kemampuan dasar bahasa (X2). 

Kemampuan dasar matematika adalah kesanggupan, kecakapan dalam 

menyelesaikan tugas maupun pekerjaan yang berhubungan dengan 

matematika. Sedangkan kemampuan dasar bahasa adalah 

kesanggupan, kecakapan dalam menyelesaikan tugas maupun 

pekerjaan yang berhubungan dengan bahasa. 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2006 : 3). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : prestasi belajar mata 

pelajaran akuntansi keuangan (Y).  
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Prestasi belajar mata pelajaran akuntansi keuangan adalah hasil akhir 

yang telah dicapai oleh siswa dalam bidang studi akuntansi keuangan, 

yang meliputi ketrampilan mencatat, mengukur dan melaporkan, 

setelah adanya kegiatan evaluasi. 

Adapun definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

No Variabel Definisi Indikator Skala Sumber Data 

1 Kemampuan 

dasar 

matematika 

kesanggupan, kecakapan 

dalam menyelesaikan 

tugas maupun pekerjaan 

yang berhubungan dengan 

matematika 

Nilai UANAS 

matematika 

murni SMP 

Ordinal Dokumentans

i SMK Negeri 

1 Kudus 

2 Kemampuan 

dasar bahasa 

kesanggupan, kecakapan 

dalam menyelesaikan 

tugas maupun pekerjaan 

yang berhubungan dengan 

bahasa. 

Nilai UANAS 

bahasa 

Indonesia 

murni SMP 

Ordinal Dokumentans

i SMK Negeri 

1 Kudus 

3 Prestasi belajar 

mata pelajaran 

akuntansi 

keuangan 

hasil akhir yang telah 

dicapai oleh siswa dalam 

bidang studi akuntansi 

keuangan, yang meliputi 

ketrampilan mencatat, 

mengukur dan 

melaporkan, setelah 

adanya kegiatan evaluasi.

Nilai raport 

kelas 2 

semester 

ganjil-genap 

dan nilai 

raport kelas 3 

semester 

ganjil 

Ordinal Dokumentans

i SMK Negeri 

1 Kudus 
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3.4      Metode Pengumpulan Data  

  Metode Pengumpulan Data adalah cara yang digunakan oleh 

penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi Arikunto, 

1998 :150). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah : 

3.4.1 Metode Dokumentansi 

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah prasasti, 

notulen rapat, ledger, agenda dan sebagainya (Suharsimi, 

1998:236).  

Data-data yang diperoleh adalah : 

a. Data siswa dan nilai UANAS murni SMP mata pelajaran 

matematika siswa kelas 3 Akuntansi SMK Negeri 1 Kudus 

angkatan tahun 2004/2005. 

b. Data siswa dan nilai UANAS murni SMP mata pelajaran 

bahasa Indonesia siswa kelas 3 Akuntansi SMK Negeri 1 

Kudus angkatan tahun 2004/2005. 

c. Data siswa dan hasil prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 

Keuangan kelas 2 (semester 1 dan 2) dan kelas 3 (semester 1) 

siswa kelas 3 Akuntansi SMK Negeri 1 Kudus angkatan tahun 

2004-2005. 

d. Data tentang Profil SMK Negeri 1 Kudus 
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3.5    Metode Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari suatu penelitian harus dianalisis terlebih 

dahulu secara benar agar dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban 

yang tepat dari hipotesis yang diajukan .  

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah metode – metode yang berkaitan 

dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga 

memberikan informasi yang bermanfaat. Statistik deskriptif ini 

hanya memberikan informasi mengenai data yang dimiliki, bukan 

menarik kesimpulan tentang gugus data induknya yang lebih besar. 

(Wahid Sulaiman, 2002:31).  

 Pada dasarnya statistik deskriptif menggambarkan data dari 

ukuran pemusatan (mean, median, modus), ukuran keragaman 

(varians dan simpangan baku ), ukuran kemencengan, dan ukuran 

keruncingan. (Wahid Sulaiman, 2002 : 37-40) 

3.5.2 Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah suatu  

variabel dapat memprediksi variabel-variabel lain (Wahid 

Sulaiman, 2002:135). Dampak dari penggunaan analisis regresi 

dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya 

variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan dan 

menurunkan keadaan variabel independen, atau untuk 

meningkatkan keadaan variabel dependen dapat dilakukan dengan 
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meningkatkan variabel independen, dan sebaliknya. Sedangkan 

analisis ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan 

(naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel 

independen sebagai faktor prediktor. (Sugiyono, 2006:243)  

Analisis regresi ganda dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui apakah kemampuan dasar matematika dan kemampuan 

dasar bahasa mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi keuangan siswa kelas 3 

Akuntansi SMK Negeri 1 Kudus 2004/2005. 

Adapun tahapan analisis regresi ganda adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan persamaan regresi ganda 

Bentuk umum persamaan regresi dengan dua variabel bebas 

adalah : 

 Y = b0 + b 1X1 + b 2X2 

 Dimana : 

 b0 = konstanta yang merupakan intercept garis regresi antara X 

dan Y. 

 b1 = koefisien peubah bebas X1 terhadap Y 

b2 = koefisien peubah bebas X2 terhadap Y 

(Sudjana, 2002 : 348) 

b. Pengujian Hipotesis Penelitian  

1. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara simultan (Uji F) 

a. Merumuskan Hipotesis Statistik 
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1 H0 : β1 = β2 = 0, artinya X1 dan X2 secara simultan 

(bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap Y. 

2 Ha = β1 atau β2 = 0, artinya X1 dan X2 secara 

simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Y 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah 

semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. (Imam Ghozali, 2001:44) 

 

                 JK reg/k 

                   JKres/(n-k-1) 

 F = harga F garis regresi 

 JKreg = jumlah kuadrat regresi 

 Jkres = jumlah kuadrat residu 

 k = jumlah variabel predictor 

 n = jumlah responden 

 1 = angka konstanta 

c. Kaidah Pengambilan Keputusan  

1 Jika nilai prob F hitung < 0,05, maka H0 ditolak 

2 Jika nilai prob F hitung > 0,05, maka H0 diterima  

2. Koefisien Determinasi Ganda (R2) 

F = 
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 Nilai R2 mempunyai range antara 0-1 atau (0 < R2 < 1). 

Semakin besar R2 (mendekati 1), semakin baik hasil regresi 

tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel 

independen secara keseluruhan tidak bisa menjelaskan 

variabel dependen. (Wahid Sulaiman, 2002:154) 

 Rumus yang digunakan adalah : 

              JKres 

                    ∑y2i 

 (Sudjana, 2002 : 383) 

3. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara parsial (Uji t) 

a. Merumuskan Hipotesis Statistik 

3 H0 : βi = 0, i = X1, X2 artinya X1 dan X2 secara 

parsial (sendiri-sendiri) tidak berpengaruh terhadap 

Y 

4 Ha : βi = 0, i = X1 dan X2 secara parsial (sendiri-

sendiri) berpengaruh terhadap Y. 

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Uji statistik F digunakan untuk mengetahui seberapa 

jauh pengaruh variabel bebas secara individual dalam 

menerangkan variasi  variabel terikat. (Imam Ghozali, 

2001:44) 

 

                ai 

                     sai 

R2 =

ti =   (Sudjana, 2002 : 388) 
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c. Kaidah pengambilan keputusan 

3 Jika nilai prob t hitung < 0.05, maka H0 ditolak 

4 Jika nilai prob t hitung  > 0.05, maka H0 diterima 

d. Besarnya pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 

                     ry1 – ry2 r12 

                      (1-r2y2) (1-r2
12) 

                         ry2 – ry1 r12 

                      (1-r2y1) (1-r2
12) 

4. Uji Asumsi Klasik 

  Sehubungan dengan penggunaan metode regresi ganda, 

maka untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran asumsi-

asumsi klasik, maka model-model asumsi klasik harus 

diuji.  

   Model asumsi klasik tersebut adalah : 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel terikat dan variabel bebas 

keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. 

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik, yaitu berdasarkan nilai 

kurtosis. Data diasumsikan mengikuti distribusi normal 

apabila –2 < RK < 2, dimana RK adalah Ratio Kurtosis 

dengan RK = Kurtosis/sesatan.standar.kurtosis. 

ry1.2 = 

ry2.1 =  (Sudjana, 2002:386)
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2. Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui 

apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian residual dari suatu pengamatan 

kepengamatan yang lain tetap yang disebut 

homokedastisitas, dan jika varian tersebut berbeda 

disebut Heterokedastisitas (Imam Ghozali, 2001:57) 

 Cara mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya 

pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu X 

adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu Y adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah 

distudentized. 

Dasar dalam pengambilan keputusan antara lain : 

a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) 

yang ada membentuk suatu pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian  

menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.  

b. Jika tidak ada pola yang jelas, maka titik-titik 

menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Multikolinearitas 
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 Uji Multikolinearitas digunakan untuk 

mengetahui adanya hubungan yang sempurna atau pasti 

diantara beberapa atau semua variabel bebas yang 

menjelaskan model regresi.  

 Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antara variabel bebas (Santoso, 2000 : 203) 

 Untuk melihat adanya gejala Multikolinearitas 

dapat dilihat dari : 

a. Besarnya VIF (Variance Inflation Factor) dan 

Tolerance 

Pedoman suatu model regresi yang bebas 

Multikolinearitas adalah yang mempunyai nilai VIF 

disekitar angka 1 dan mempunyai angka tolerance 

mendekati 1. 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum 

a. Sejarah berdirinya  

 SMK Negeri 1 Kudus merupakan sekolah kejuruan yang 

terletak di Jalan Ganesha II Purwosari Kudus. Berdiri pada tanggal 
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4 April 1968 berdasarkan SK No. 122/UKK.3/1968. Adapun visi 

dan misi SMK Negeri 1 Kudus adalah sebagai berikut : 

Visi : Sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan yang 

professional, berwawasan, global, berlandaskan iman dan taqwa. 

Misi : Menghasilkan tamatan yang professional, mandiri, 

berwawasan global, berlandaskan iman dan taqwa. 

b. Gambaran Kondisi Fisik 

 Sekolah Menengah Kejuruan yang telah berdiri selama 

kurang lebih 39 tahun ini, memiliki 27 kelas. Adapun perinciannya 

sebagai berikut: 

Kelas I Kelas II Kelas III 
A AP-1 A AP-1 A AP-1 
B AP-2 B AP-2 B AP-2 
C AKT-1 C AKT-1 C AKT-1 
D AKT-2 D AKT-2 D AKT-2 
E AKT-3 E AKT-3 E AKT-3 
F Penj-1 F Penj-1 F Penj-1 
G Penj-2 G Penj-2 G Penj-2 
H Penj-3 H Penj-3 H Penj-3 
I T. Busana I T. Busana I T. Busana 

                   Sumber : Dokumentasi SMK N 1 Kudus 
 

c. Gambaran Kondisi Sosial Ekonomi Siswa 

 Siswa SMK Negeri 1 Kudus mayoritas berasal dari 

keluarga menengah-ke bawah, dengan penghasilan sebesar orang 

tua Rp 201.000- 400.000 perbulan. Persentasenya adalah sebesar 

40% Sedangkan yang berasal dari golongan menengah ke atas 

hanya sebesar 5%. Hal ini dikarenakan mayoritas orang tua siswa 

memiliki pekerjaan lain-lain, yang kemungkinan adalah pekerjaan 
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5%

0%

30%

7%

6%

52%

PNS
TNI/Polri
Kary Swasta
Petani
Pedagang
Lain-lain

serabutan yang penghasilannya tidak bisa dipastikan setiap 

bulannya. Selain itu, mayoritas pendidikan orang tua siswa adalah 

tamatan SD. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan dalam tabel di 

bawah ini. 

GAMBAR 1 : PEKERJAAN ORANG TUA 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2 : PENGHASILAN ORANG TUA 

GAMBAR 3 : PENDIDIKAN ORANG TUA 

 

 

 

 

 

 

52%

25%

21%
2%

SD
SLTP
SLTA
PT

40%

33%

22%

5% 201000-400000

401000-600000

601000-
1000000
>1000000
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d. Gambaran Kemampuan Dasar Matematika 

 Pada gambar di bawah ini kita bisa melihat bahwa 

kemampuan dasar matematika siswa SMK Negeri 1 Kudus 

sebagian besar baik, yaitu sebesar 76%. Sebanyak 22% siswa 

memiliki kemampuan matematika yang sangat baik. Hanya 2% 

siswa yang memiliki kemampuan dasar matematika cukup. Secara 

umum kita bisa menyimpulkan bahwa input siswa SMK Negeri 1 

Kudus adalah baik. Pengklasifikasian nilai berdasarkan pada nilai 

UAN minimal 4.00. Angka tersebut dijadikan sebagai standart 

angka yang paling rendah dan dikategorikan dalam kelompok 

cukup. Pengklasifikasian nilai yang lain berdasarkan pada 

subyektifitas peneliti.  

GAMBAR 4 : Kemampuan Dasar Matematika 

 

 

 

 

 

 

e. Gambaran Kemampuan Dasar Bahasa 

 Pada gambar di bawah ini kita bisa melihat bahwa 

kemampuan dasar bahasa siswa SMK Negeri 1 Kudus sebagian 

besar baik, yaitu sebesar 93%. Sebanyak  7% lainnya memiliki 

22%

76%

2%
85-100 sangat
baik
60-85 baik

40-60 cukup
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kemampuan dasar bahasa cukup. Secara umum kita bisa 

menyimpulkan bahwa input siswa SMK Negeri 1 Kudus adalah 

baik. Pengklasifikasian nilai berdasarkan pada nilai UAN minimal 

4.00. Angka tersebut dijadikan sebagai standart angka yang paling 

rendah dan dikategorikan dalam kelompok cukup. 

Pengklasifikasian nilai yang lain berdasarkan pada subyektifitas 

peneliti. 

  GAMBAR 5 : Kemampuan Dasar Bahasa 

 

 

 

 

 

 

f. Gambaran Prestasi Akuntansi Keuangan  

Pada gambar di bawah ini kita bisa melihat bahwa prestasi 

akuntansi keuangan siswa SMK Negeri 1 Kudus sebagian besar 

baik, yaitu sebesar 62%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 27% 

siswa memiliki memiliki prestasi akuntansi keuangan sangat baik. 

Sisanya 11% siswa memiliki prestasi akuntansi keuangan cukup. 

Secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa prestasi akuntansi 

keuangan siswa SMK Negeri 1 Kudus adalah baik. 

Pengklasifikasian nilai berdasarkan pada nilai KKM (Kompetensi 

0%

93%

7%
85-100 sangat
baik
60-85 baik

40-60 cukup
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Statistics

MTK
90

0
7.6887
.10453
7.6500

7.90
.99169
.98345

-.622
.503
4.25
5.75

10.00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum

Ketuntasan Minimal) yaitu 7. Angka tersebut dijadikan sebagai 

standart angka yang paling rendah dan dikategorikan dalam 

kelompok cukup. Pengklasifikasian nilai yang lain berdasarkan 

pada subyektifitas peneliti. 

GAMBAR 6 : Prestasi Akuntansi Keuangan 

  

 

 

 

 

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif 

a. Kemampuan Dasar Matematika 

TABEL 4 : STATISTIK DESKRIPTIF 

(Kemampuan Dasar Matematika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  Sumber : Hasil perhitungan SPSS 

27%

62%

11% 85-100
sangat baik

75-85 baik

70-75 cukup



51 

  Analisis Output : 

1. N. Valid  = 90, menunjukkan bahwa data yang diambil terdiri 

dari 90 sampel 

2. Missing  = 0, menunjukkan bahwa tidak ada data yang hilang 

3. Mean  = 7.69 , menunjukkan bahwa Kemampuan Dasar 

Matematika mempunyai rata-rata nilai sebesar 7.69 dengan 

sesatan standar (Standart Error of Mean) sebesar 0,10 

4. Median = 7.65 , artinya nilai titik tengah data sebesar 7.65 

atau dengan kata lain sebanyak 50% dari Kemampuan Dasar 

Matematika bernilai lebih dari 7.65 dan 50% dari Kemampuan 

Dasar Matematika bernilai kurang dari 7.65 

5. Standart Deviation =0.99, menunjukkan bahwa besarnya 

standar deviasi sebesar dengan besaran variansi (variance) yang 

merupakan kelipatannya yaitu 0.98 

6. Kurtosis = -0,622, ukuran keruncingan suatu data diasumsikan 

mengikuti distribusi normal apabila –2 < RK < 2, dimana RK 

adalah Ratio Kurtosis dengan RK = 

Kurtosis/sesatan.standar.kurtosis. Dari tabel 4 diperoleh RK =       

-0,622 / 0,503  = -1.24. Karena –2<-1.24<2, maka data dapat 

diasumsikan mengikuti distribusi normal.  

7. Range =  4.25, merupakan jangkauan dengan rumus selisih 

antara data terbesar (max= 10) dengan data terkecil (min=5.75) 
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  Jika digambarkan dalam bentuk grafik akan tampak seperti gambar 

berikut : 

GAMBAR 7 HISTOGRAM 
(Kemampuan Dasar Matematika) 

 
 

 

 

 

  

 

Bentuk Histogram untuk kemampuan dasar matematika pada 

gambar 1 nampak relatif mengikuti distribusi normal dengan rata-

rata 7.69,standar deviasi 0.99, dan jumlah data 90.  

b. Kemampuan Dasar Bahasa 

         TABEL 5 : STATISTIK DESKRIPTIF 
(Kemampuan Dasar Bahasa) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                              Sumber : Hasil perhitungan SPSS 

Analisis Output : 

10.009.509.008.508.007.507.006.506.00

MTK
Fr

eq
ue

nc
y

30

20

10

0

Std. Dev = .99  
Mean = 7.69

N = 90.00

Statistics

BHS
90
0

7.2367
.07291
7.3200

7.32
.69166
.47839

.360

.503
3.35
5.05
8.40

Valid
Missing

N

Mean
Std. Error of Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
Minimum
Maximum
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1. N. Valid  = 90, menunjukkan bahwa data yang diambil terdiri 

dari 90 sampel 

2. Missing  = 0, menunjukkan bahwa tidak ada data yang hilang 

3. Mean  = 7.24 , menunjukkan bahwa Kemampuan Dasar 

Bahasa mempunyai rata-rata nilai sebesar 7.23 dengan sesatan 

standar (Standart Error of Mean) sebesar 0.73 

4. Median = 7.32 , artinya nilai titik tengah data sebesar 7.32 

atau dengan kata lain sebanyak 50% dari Kemampuan Dasar 

Bahasa bernilai lebih dari 7.32 dan 50% dari Kemampuan 

Dasar Bahasa bernilai kurang dari 7.32 

5. Standart Deviation = 0.69 , menunjukkan bahwa besarnya 

standar deviasi sebesar 0.69 dengan besaran variansi (variance) 

yang merupakan kelipatannya yaitu 0.48 

6. Kurtosis = 0.360, ukuran keruncingan suatu data diasumsikan 

mengikuti distribusi normal apabila –2 < RK < 2, dimana RK 

adalah Ratio Kurtosis dengan RK = Kurtosis/ 

sesatan.standar.kurtosis. Dari tabel 5 diperoleh RK =       0.360/ 

0.503   = 0.71. Karena –2 < 0.71<2, maka data dapat 

diasumsikan mengikuti distribusi normal.  

7. Range = 3.35  , merupakan jangkauan dengan rumus selisih 

antara data terbesar (max= 8.40 ) dengan data terkecil (min= 

5.05) 
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.53023
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N

Mean
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Kurtosis
Std. Error of Kurtosis
Range
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Maximum

  Jika digambarkan dalam bentuk grafik akan tampak seperti gambar 

berikut : 

GAMBAR 8 HISTOGRAM 
(Kemampuan Dasar Bahasa) 

 
 

 

 

 

 

Bentuk Histogram untuk kemampuan dasar matematika pada 

gambar 2 nampak relatif mengikuti distribusi normal dengan rata-

rata 7.24,standar deviasi 0.69, dan jumlah data 90. 

c. Prestasi Akuntansi Keuangan 

TABEL 6 : STATISTIK DESKRIPTIF 
(Prestasi Akuntansi Keuangan) 

 

 
 

 

 

 

 

 

                      Sumber : Hasil perhitungan SPSS 

Analisis Output : 

1. N. Valid  = 90, menunjukkan bahwa data yang diambil terdiri 

dari 90 sampel 

BHS

8.508.007.507.006.506.005.505.00
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Std. Dev = .69  
Mean = 7.24

N = 90.00
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2. Missing  = 0, menunjukkan bahwa tidak ada data yang hilang 

3. Mean  = 8.08 , menunjukkan bahwa Prestasi Akuntansi 

Keuangan  mempunyai rata-rata nilai sebesar 8.08 dengan 

sesatan standar (Standart Error of Mean) sebesar 0.056 

4. Median = 7.95 , artinya nilai titik tengah data sebesar 7.95 

atau dengan kata lain sebanyak 50% dari Prestasi Akuntansi 

Keuangan bernilai lebih dari 7.95 dan 50% dari Prestasi 

Akuntansi Keuangan bernilai kurang dari 7.95 

5. Standart Deviation = 0.53 , menunjukkan bahwa besarnya 

standar deviasi sebesar 0.53 dengan besaran variansi (variance) 

yang merupakan kelipatannya yaitu 0.28 

6. Kurtosis = -0.918, ukuran keruncingan suatu data diasumsikan 

mengikuti distribusi normal apabila –2 < RK < 2, dimana RK 

adalah Ratio Kurtosis dengan RK = Kurtosis/ 

sesatan.standar.kurtosis. Dari tabel 6 diperoleh RK =       -

0.918/  0.503  = -1.83. Karena –2 <-1.83<2, maka data dapat 

diasumsikan mengikuti distribusi normal.  

7. Range = 1.94 , merupakan jangkauan dengan rumus selisih 

antara data terbesar (max= 9.11 ) dengan data terkecil (min= 

7.17) 

  Jika digambarkan dalam bentuk grafik akan tampak seperti gambar 

berikut : 
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                                       GAMBAR 9 HISTOGRAM 
(Prestasi Akuntansi Keuangan) 

 

 

 

 

 

 

 

Bentuk Histogram untuk prestasi akuntansi keuangan pada gambar 3 

nampak relatif mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 8.08, 

standar deviasi 0.53, dan jumlah data 90. 

4.1.3 Hasil Analisis Data 

1. Mencari persamaan garis regresi dengan 2 prediktor 

 Persamaan umum regresi linier ganda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

 Y = b0 + b 1X1 + b 2X2 

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa hasil pengamatan 

terhadap variabel Y dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas yaitu 

X1 dan X2, yang mana X1 adalah kemampuan dasar matematika, dan 

X2 adalah kemampuan dasar bahasa.  

Untuk mencari persamaan garis regresi, harga koefisien predictor 

(harga b1dan b2 ) serta harga konstanta (b0) harus ditemukan terlebih 

dahulu. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linier ganda dengan 
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Coefficientsa

4.173 .441 9.465 .000
.328 .041 .613 7.952 .000
.192 .059 .250 3.246 .002

(Constant)
MTK
BHS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: AKTa. 

program SPSS (pada tabel Coefficient kolom Unstandardized 

Coeffisient : B) diperoleh harga masing-masing koefisien regresi 

yaitu b0 = 4.173, b1= 0.328 dan b2 = 0.192 

TABEL 8 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sehingga persamaan regresi gandanya menjadi : 

 Y =  4.173 + 0.328 X1 + 0.192 X2 

Persamaan yang diperoleh dari hasil analisis berganda tersebut 

berarti setiap penambahan variabel X1 (kemampuan dasar 

matematika) dan X2 (kemampuan dasar bahasa) akan menaikkan 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi keuangan (Y) 

2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini meliputi pengujian pengaruh 

variabel kemampuan dasar matematika (X1) dan kemampuan dasar 

bahasa (X2) terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 

keuangan (Y) secara simultan dan parsial.  

a. Menguji keberartian persamaan regresi secara simultan (Uji F) 

Uji F ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen 

secara keseluruhan terhadap variabel dependen.  
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Dari hasil analisis data (pada tabel ANOVA kolom : F) di bawah 

ini  diperoleh nilai F hitung = 51.175, dan signifikan pada taraf  

0.000. Karena prob F hitung < 0.05, maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi prestasi belajar mata pelajaran 

akuntansi keuangan. Dengan kata lain, kemampuan dasar 

matematika (X1) dan kemampuan dasar bahasa (X2) secara 

simultan berpengaruh terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

akuntansi keuangan (Y).  Hal ini berarti Ha diterima  

                                TABEL 9 

 
 

 

 

 

 

 

b. Koefisien Determinasi Ganda (R2) 

Dengan melihat hasil perhitungan koefisien determinasi ganda 

(pada tabel Model Summary kolom R Square) di bawah ini,  

diperoleh harga koefisien determinasi sebesar 0.54 yang 

menunjukkan   54 % prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 

keuangan dapat dijelaskan oleh variabel kemampuan dasar 

matematika dan bahasa, sedangkan sisanya sebesar 46% 

dijelaskan  oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian 

ANOVAb

13.525 2 6.763 51.175 .000a

11.497 87 .132
25.022 89

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), BHS, MTKa. 

Dependent Variable: AKTb. 
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ini. Sedangkan angka R sebesar 0.735 menunjukkan adanya 

derajat asosiasi yang tinggi. 

                                        TABEL 10 

 
 

 

 

 

 

c. Koefisien korelasi parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh 

independen secara individu terhadap variabel dependen dengan 

menganggap variabel lain bersifat konstan.   

1. Kemampuan Dasar Matematika (X1) terhadap Y  

  Dari hasil perhitungan (pada tabel Coefficient kolom : t) di 

bawah ini, diperoleh nilat t hitung sebesar  7.952 ,dan 

signifikan pada taraf 0.000. Karena prob thitung < 0.05, maka 

model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi keuangan. Dengan 

kata lain,  kemampuan dasar matematika (X1) berpengaruh 

secara parsial terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

akuntansi keuangan (Y). Hal ini berarti Ha diterima 

 

 

Model Summaryb

.735a .541 .530 .36352 2.019
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), BHS, MTKa. 

Dependent Variable: AKTb. 
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TABEL 11 

 

 

 

 

 

2. Kemampuan Dasar Bahasa (X2) terhadap Y 

  Dari hasil perhitungan (pada tabel Coefficient kolom : t) di 

bawah ini, diperoleh nilat t hitung sebesar  3.246 ,dan 

signifikan pada taraf 0.002. Karena prob thitung < 0.05, maka 

model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi keuangan. Dengan 

kata lain,  kemampuan dasar bahasa (X2) berpengaruh secara 

parsial terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 

keuangan (Y). Hal ini berarti Ha diterima 

TABEL 12 

 

 

 

 

 

d. Uji Determinasi Parsial (r2 )  

Coefficientsa

4.173 .441 9.465 .000
.328 .041 .613 7.952 .000
.192 .059 .250 3.246 .002

(Constant)
MTK
BHS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: AKTa. 

Coefficientsa

4.173 .441 9.465 .000
.328 .041 .613 7.952 .000
.192 .059 .250 3.246 .002

(Constant)
MTK
BHS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: AKTa. 
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Selain melakukan uji t, maka perlu juga mencari besarnya 

determinasi parsial (r2)  untuk masing-masing variabel bebas. Uji 

determinasi parsial (r2) ini digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar sumbangan dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Atau dengan kata lain, seberapa besar % variabel 

bebas mampu menjelaskan variabel terikatnya.  

Dari hasil analisis data (tabel Coefficient kolom : Correlations 

Partial ) dibawah ini menunjukkan koefisien determinasi parsial 

(r2) untuk variabel kemampuan dasar matematika (X1) adalah 

sebesar 0.649. Hal ini berarti variabel X1 mampu menjelaskan  

variabel  Y sebesar 42%. Sedangkan sisanya sebesar 58 % 

dijelaskan oleh variabel lain. 

Sedangkan untuk kemampuan dasar bahasa (X2), koefisien 

determinasi parsialnya adalah sebesar 0.329, yang berarti 

variabel X2 mampu menjelaskan variabel  Y sebesar 12%. 

Sedangkan sisanya sebesar 88% dijelaskan oleh variabel lain.  

TABEL 13 

 

 
 
 

 

 

 

Coefficientsa

.696 .649 .578

.455 .329 .236
MTK
BHS

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Dependent Variable: AKTa. 
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e. Uji Asumsi Klasik 

1. Multikolinearitas 

Bedasarkan hasil perhitungan (pada tabel Coefficient kolom : 

Collinearity Statistic) di bawah ini, diketahui bahwa besarnya 

VIF untuk X1 dan X2 adalah sebesar 1.125 dan Tolerance 

untuk X1 dan X2 adalah sebesar 0.889. Maka dapat 

disimpulkan bahwa baik X1 maupun X2 tidak mempunyai 

problem Multikolinearitas satu sama lain.  

TABEL 14 

 
 

 

 

 

2. Heteroskedastisitas 

 Pada hasil analisis data di bawah ini, grafik scatterplot 

mempunyai titik-titik (point-point) yang relatif acak, 

menyebar,  tidak membentuk pola tertentu yang 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit) dan tidak 

terlihat titik yang memencil. Maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas. 

GAMBAR 9 

 

 
 
 

Coefficientsa

.889 1.125

.889 1.125
MTK
BHS

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: AKTa. 
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4.2 Pembahasan 

 Teori –teori psikologi menjelaskan bahwa prestasi belajar seorang 

anak sangat dipengaruhi oleh kecerdasan yang dimilikinya. Semakin cerdas 

seorang anak, maka akan semakin mudah dalam menyelesaikan setiap 

persoalan yang dihadapinya, baik itu yang bersifat akademik maupun non 

akademik. Kaitannya dengan persoalan akademik, maka ada 2 macam 

kecerdasan yang berperan penting, yaitu kecerdasan matematika dan bahasa. 

Ilmuwan maupun orang awam pasti sepakat bahwa matematika dan bahasa 

merupakan dasar yang harus dimiliki untuk dapat menguasai ilmu-ilmu lain. 

Kimia, biologi, hukum, fisika, sejarah, geografi termasuk akuntansi sangat 

membutuhkan peran kedua ilmu tersebut.  

   Matematika berpengaruh terhadap akuntansi karena keduanya 

memiliki kesamaan karakteristik, yaitu sama-sama menggunakan logika 

deduktif, sama-sama menekankan kekuatan logika, sama-sama 

menggunakan simbol,  sama-sama memiliki rumus-rumus pasti yang 

hasilnya tidak bisa diganggu gugat. Sehingga tidak mengherankan jika 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residu

Dependent Variable: AKT

Observed Cum Prob
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seorang siswa yang kemampuan matematikanya bagus, kemungkinan besar 

akuntansinya juga bagus. 

   Adapun peran kemampuan dasar bahasa dalam akuntansi secara 

umum sama dengan peran bahasa dalam ilmu yang lain, yaitu sebagai alat 

komunikasi verbal yang dipakai seseorang untuk menyampaikan jalan 

pikirannya kepada orang lain. Namun, ada beberapa kesamaan karakteristik 

antara bahasa dengan akuntansi yang menyebabkan bahasa berpengaruh 

terhadap akuntansi yaitu bahwa akuntansi memiliki sifat lexical dan 

grammatical, seperti yang diungkapkan dalam buku Teori Akuntansi 

karangan Ahmad Belkouy. Sifat lexical berarti akuntansi memiliki simbol-

simbol, istilah, kata-kata yang kadang hanya dimengerti oleh mereka yang 

mengetahui atau menguasai akuntansi. Contoh : Neraca, Laba Rugi, 

Perkiraan, Debet-Kredit, Jurnal, Buku besar dan lain-lain. Sifat Grammatical 

berarti akuntansi memiliki aturan, sehingga orang dapat memahami 

bahasa/komunikasi akuntansi. Seperti aturan tentang penempatan pos 

berdasarkan urutan likuiditas, aturan pengakuan pendapatan, pengakuan 

biaya, proses pemindahbukuan, akrual dan sebagainya  

  Apabila dihadapkan pada kondisi empirik, maka teori yang 

dijabarkan di atas adalah benar adanya. Terbukti dalam penelitian ini yang 

menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara kemampuan dasar 

matematika  terhadap prestasi belajar mata pelajaran  akuntansi 

keuangan.sebesar 42%. Artinya adalah  varian yang terjadi pada variabel 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 42 % dapat dijelaskan melalui 
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varian yang terjadi pada variabel kemampuan dasar matematika. Dengan 

kata lain, prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 42% ditentukan oleh 

kemampuan dasar matematika, dan 58% oleh faktor-faktor lain. Tingkat 

hubungan antara kemampuan dasar matematika  terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran akuntansi keuangan tergolong sedang. 

 Demikian halnya dengan kemampuan dasar bahasa, juga memiliki 

hubungan positif yang signifikan terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

akuntansi keuangan sebesar 12%. Artinya varian yang terjadi pada variabel 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 12% dapat dijelaskan melalui 

varian yang terjadi pada variabel kemampuan dasar matematika. Dengan 

kata lain, prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 12% ditentukan oleh 

kemampuan dasar matematika, dan 88% oleh faktor-faktor lain. Tingkat 

hubungan kemampuan dasar bahasa terhadap prestasi belajar mata pelajaran 

akuntansi keuangan tergolong rendah. 

  Besarnya hubungan antara kemampuan dasar matematika  dan 

kemampuan dasar bahasa terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 

keuangan sebesar 54%. Artinya  varian yang terjadi pada variabel prestasi 

belajar mata pelajaran akuntansi 54% dapat dijelaskan melalui varian yang 

terjadi pada variabel kemampuan dasar matematika  dan kemampuan dasar 

bahasa. Dengan kata lain, prestasi belajar mata pelajaran akuntansi keuangan 

54% ditentukan secara bersama-sama oleh kemampuan dasar matematika 

dan kemampuan dasar bahasa. Sedangkan sisanya sebesar 46% oleh faktor-

faktor lain.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dari pengujian hipotesis yang telah 

dikemukakan  pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan hasil penelitian 

sebagai berikut : 

1. Dari gambaran umum, bisa dilihat bahwa kemampuan dasar matematika 

siswa kelas 3 Akuntansi SMK Negeri 1 Kudus tergolong baik dengan 

prosentase nilai baik sebesar 76% dan sangat baik 22%. Kemampuan dasar 

bahasa tergolong baik dengan prosentase nilai baik sebesar 93%. Prestasi 

akuntansi keuangan menengah juga tergolong baik dengan prosentase nilai 

baik sebesar 62% dan sangat baik 27%. Dari fakta tersebut kita bisa 

menyimpulkan bahwa apabila kemampuan dasar matematika dan bahasa 

siswa baik, maka prestasi akuntansi keuangan siswa tersebut juga akan 

baik.  

2. Ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan dasar matematika (X1) 

dan kemampuan dasar bahasa (X2 ) terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran akuntansi keuangan (Y). Dalam pengujian hipotesis secara 

simultan maupun parsial terbukti bahwa kemampuan dasar matematika 

(X1) dan kemampuan dasar bahasa (X2) berpengaruh terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran akuntansi keuangan (Y). Hal ini ditunjukkan pada 

probabilitas Fhitung sebesar 0.000. Karena prob<0.05, maka terdapat 
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pengaruh yang signifikan. Dan probabilitas thitung  untuk kemampuan dasar 

matematika sebesar 0.000 dan probabilitas thitung untuk kemampuan dasar 

bahasa adalah sebesar 0.002. Karena masing-masing probabilitas variabel 

bebas < 0.05, maka terdapat pengaruh yang signifikan 

3. Besarnya pengaruh antara kemampuan dasar matematika (X1) dan 

kemampuan (X2) terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi 

keuangan (Y) secara bersama-sama tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan 

pada R2 (koefisien determinasi) sebesar = 0.54. 

4. Besarnya pengaruh antara kemampuan dasar matematika (X1) terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi keuangan (Y) secara individual 

tergolong sedang. Hal ini ditunjukkan pada nilai r = 0. 649, maka r2 = 

0.42. Sedangkan hubungan antara kemampuan dasar bahasa (X2) terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi keuangan (Y) secara individual 

tergolong lemah.  Hal ini ditunjukkan pada nilai r = 0. 329, maka r2 = 0.12. 

 

5.2 Saran 

 Dengan adanya pengaruh positif yang signifikan antara kemampuan dasar 

matematika dan kemampuan dasar bahasa terhadap prestasi mata pelajaran 

akuntansi keuangan siswa kelas 3 Akuntansi SMK Negeri 1 Kudus, maka 

disarankan agar : 

1. Diharapkan pihak sekolah lebih selektif dalam memilih input siswa yang 

akan masuk jurusan akuntansi, khususnya kemampuan dasar matematika 

yang notabene paling berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. 
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2. Diharapkan kepada pihak sekolah lebih selektif dalam memilih input siswa 

yang akan masuk jurusan akuntansi, khususnya kemampuan dasar bahasa 

yang notabene memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar 

akuntansi. 
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