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SARI 
 

Yuliningsih, Retno. 2009. Pengaruh Sikap, Motivasi Balajar dan Gender Terhadap 
Prestasi Balajar Akuntansi Siswa Kelas XI MA Fathul Uum Kabupaten Grobogan 
Tahun Ajaran 2008/2009. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Drs. Asrori, M.S. Pembimbing II Rediana setiyani, S.Pd, M.Si 
 
Kata kunci : Prestasi belajar, sikap, motivasi belajar dan gender. 
 
 Prestasi belajar merupakan hasil yang diperoleh atau dicapai siswa setelah 
mengikuti proses belajar di sekolah melalui tes atau evaluasi yang diwujudkan 
dalam bentuk angka atau huruf. Prestasi belajar ini dipengaruhi oleh banyak faktor 
diantaranya sikap, motivasi belajar dan gender. Penelitian ini bertujuan : Untuk 
mengetahui pengaruh sikap, motivasi belajar dan gender terhadap prestasi belajar 
akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 
2008/2009. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap prestasi belajar akuntansi 
siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2008/2009. 
Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 
siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2008/2009. 
Untuk mengetahui pengaruh gender terhadap prestasi belajar akuntansi siswa 
kelas XI MA Fathul Ulum kabupaten Grobogan Tahun ajaran 2008/2009. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI MA Fathul Ulum 
Kabupaten Grobogan yang berjumlah 70 orang terbagi dalam 2 kelas. Variabel 
yang dikaji yaitu sikap(X1), motivasi belajar(X2), gender(X3) dan prestasi belajar 
akuntansi(Y). Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan angket. 
Metode analisis data yaitu analisis deskriptif persentase dan analisis regresi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar akuntansi dalam kategori 
tinggi, sikap dalam kategori tinggi, motivasi belajar dalam kategori sedang dan 
gender sebagai variabel dummy mempengaruhi prestasi belajar akuntansi siswa 
kelas XI MA Fathul Ulum Grobogan Kabupaten Grobogan tahun ajaran 
2008/2009. Ada pengaruh signifikan antara sikap, motivasi belajar dan gender 
secara simultan maupun parsial terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI 
MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2008/2009. Berdasarkan uji 
simultan diperoleh nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dan besarnya pengaruh 58,4% 
dan sisanya 41,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dikaji dalam penelitian 
ini. Sedangkan hasil uji parsial variabel sikap diperoleh nilai signifikansi 0,003 
besarnya pengaruh 12,25%, variabel motivasi belajar diperoleh nilai signifikansi 
0,000 besarnya pengaruh 21,25% dan variabel gender diperoleh nilai signifikansi 
0,039 besarnya pengaruh 6,25%. 

Saran penelitian ini adalah 1.Untuk meningkatkan respon, penilaian dan 
tindakan yang positif mengenai mata pelajaran akuntansi maka disarankan guru 
melengkapi media pembelajaran seperti sarana dan prasarana sekolah. 2.Untuk 
meningkatkan motivasi belajar akuntansi siswa yang berprestasi kurang 
diperlukan adanya kerjasama dengan siswa yang cukup baik prestasi belajarnya 
dengan belajar kelompok. 3.bagi para siswa khususnya siswa laki-laki hendaknya 
lebih meningkatkan prestasi belajar akuntansi dengan lebih tekun belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan sumberdaya 

manusia yang berkualitas. 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 yang dibuktikan dan 

ditunjukkan melalui nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap 

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

baik merupakan hal yang paling didambakan oleh semua siswa yang sedang 

belajar. Prestasi belajar dapat dijadikan indikator keberhasilan seorang siswa 

dalam kegiatan belajar. Dengan prestasi belajar yang baik, siswa dapat 

memperoleh kesempatan yang lebih luas ketika mereka dihadapkan pada pilihan 

untuk bekerja atau melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

1 



 
 

2

Madrasah Aliyah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang 

sederajat dengan SMA dan SMK. Meskipun MA adalah sekolah yang berbasis 

agama, bukan berarti bahwa lulusan MA hanya belajar pada materi pelajaran yang 

berhubungan dengan agama saja. Siswa MA juga dibekali dengan bermacam-

macam pelajaran untuk menghadapi perkembangan zaman. Akuntansi adalah 

salah satu mata pelajaran penting yang dipelajari siswa MA karena mata pelajaran 

ini diujikan secara nasional untuk menentukan lulus tidaknya seorang siswa 

terutama pada siswa yang mengambil jurusan ilmu sosial. Beberapa hal yang 

mendukung tercapainya prestasi belajar yang tinggi antara lain berasal dari nput 

siswa yang berupa nilai evaluasi murni (NEM), selain itu media pembelajaran 

yang digunakan seperti buku litelatur, papan tulis, meja belajar dan sarana 

prasarana pembelajaran lain harus dilengkapi.      

Keberhasilan siswa dapat diketahui dari kemampuan siswa di dalam 

penguasaan materi pelajaran yang dipelajarinya. Hal ini  dapat dilihat dari nilai 

yang diperoleh siswa dalam mata pelajaran tersebut. Dalam pelaksanaan 

pengajaran di MA Fathul Ulum, pencapaian prestasi belajarnya dapat dikatakan 

belum mencapai hasil secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian nilai 

akuntansi pada semester genap kelas XI jurusan akuntansi masih rendah, dimana 

masih banyak siswa yang mendapat nilai di bawah nilai batas ketuntasan yaitu 

sebesar 70,00. Adapun data dari pencapaian nilai akuntansi siswa kelas XI MA 

Fathul Ulum Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut : 

 

 

 
 



 
 

3

Tabel 1.1 Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Siswa Kelas XI 
MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan 

Siswa Perempuan Siswa Laki-Laki Kelas 
Tuntas Tidak Tuntas Tuntas Tidak tuntas 

XI IS 1 13 2 8 7 
XI IS 2 16 6 5 13 
Total 29 8 13 20 

(Sumber : Dokumen guru maret 2009)  

Berdasarkan dokumen guru di atas dapat dilihat bahwa siswa perempuan  

yang mendapat nilai tuntas sebanyak 29 siswa dan yang tidak tuntas sebanyak 8 

siswa. Sedangkan siswa laki-laki yang mendapat nilai tuntas sebanyak 13 dan 

yang mendapat nilai tidak tuntas 20. Hasil tersebut menunjukkan bahwa belum 

tercapainya tingkat ketuntasan belajar. Selain itu dalam kegiatan belajar mengajar 

siswa kurang aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. 

Sehingga ada persoalan mengenai sikap siswa tehadap pelajaran akuntansi dan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar akuntansi yang dicapai siswa.  

Seorang yang prestasi belajarnya tinggi dapat dikatakan ia telah berhasil 

dalam belajar. Prestasi belajar adalah tingkat pengetahuan sejauh mana anak 

terhadap materi yang diterima (Slameto 2003:17). 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. 

Di dalam pendidikan siswa akan dinilai keberhasilannya melalui tes hasil 

belajar yang diharapkan adalah pretasi belajar yang baik, karena setiap orang pasti 

mendambakan prestasi yang tinggi, baik siswa, guru, sekolah, maupun orang tua 
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dan bahkan masyarakat. Namun prestasi belajar yang dicapai siswa satu dengan 

siswa lain berbeda-beda. Ada yang mampu meraih prestasi tinggi, namun banyak 

juga yang prestasi belajarnya rendah. Adanya perbedaan prestasi belajar tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Sikap merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan 

siswa dalam belajar,  disamping itu ada juga faktor lain yaitu motivasi belajar. 

Begitu urgennya peran faktor tersebut, sehingga banyak ahli yang membahas 

bagaimana faktor tersebut muncul, bagaimana dapat mengembangkan faktor 

tersebut, dan apakah faktor tersebut menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. 

Sikap dikatakan sebagai suatu respon evaluatif (Azwar 2008:15). Respon 

hanya akan timbul apabila individu dihadapkan pada stimulus yang menghendaki 

adanya reaksi individual. Respon evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang 

dinyatakan sebagai sikap itu timbulnya didasari oleh proses evaluasi dalam 

individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai baik-

buruk, positif-negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan, yang kemudian 

mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap. 

Menurut Slavin selain sikap faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

siswa adalah motivasi belajar. Motivasi merupakan proses internal yang 

mengaktifkan, memandu, dan memelihara perilaku seseorang secara terus-

menerus (Tri Anni 2004:111). Motivasi dapat berasal dari dalam diri siswa sendiri 

atau dari luar diri siswa yang berasal dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan 

belajar, pergaulan teman sebaya, orang tua dan keadaan sekitar. Seorang siswa 

yang mempunyai intelegensi yang cukup tinggi boleh jadi gagal karena 
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kekurangan motivasi. Motivasi belajar memiliki peranan penting dalam upaya 

menambah gairah, merasa senang dan semangat untuk belajar. Motivasi belajar 

dapat dan pergi begitu saja sesuai dengan faktor-faktor yang dipengaruhinya. 

Untuk itu kita harus selalu menumbuhkan motivasi belajar  yang baik agar hasil 

yang dicapaipun baik. Mempelajari pelajaran akuntansi pada dasarnya 

memerlukan ketekunan dan ketelitian tersendiri dengan tidak meninggalkan 

logika dalam mempelajarinya. Mempelajari akuntansi memerlukan motivasi 

belajar tersendiri karena dalam mempelajari akuntansi harus diikuti rasa senang 

dan bakat untuk menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. 

Salah satu teori motivasi yang paling penting dalam psikologi adalah 

motivasi belajar, yakni kecenderungan untuk mencapai keberhasilan atau tujuan 

dan melakukan kegiatan yang mengarah pada kesuksesan atau kegagalan, maka 

akan diikuti peningkatan terhadap prestasi belajar seseorang (Tri Anni  2004:133).  

Motivasi sebagai salah satu faktor internal merupakan usaha yang disadari 

oleh guru untuk menimbulkan dorongan pada diri siswa untuk mencapai tujuan 

belajar (Tri Anni 2004:112). Motivasi bukan saja penting karena menjadi 

penyebab belajar, namun juga memperlancar belajar dan prestasi belajar, untuk itu 

guru harus mengetahui kapan siswa perlu diberi motivasi selama proses belajar 

agar aktifitas belajar yang dilakukan siswa dapat berlangsung dengan baik. 

Seorang siswa dapat mencapai prestasi yang memuaskan apabila dalam dirinya 

memiliki motivasi belajar yang baik terhadap suatu mata pelajaran, namun apabila 

motivasi belajar yang dimiliki kurang, prestasi belajar yang diperolehnya 

cenderung kurang memuaskan. 
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Menurut Baron & Byrne  ada juga faktor lain yaitu gender yang secara 

tidak langsung berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan motivasi belajar 

siswa (Hoang, 2008). Gender adalah segala sesuatu yang diasosiasikan dengan 

jenis kelamin seseorang, termasuk juga peran, tingkah laku, preferensi, dan atribut 

lainnya yang menerangkan kelaki-lakian atau kewanitaan. Di sekolah menengah, 

perbedaan jenis kelamin mulai nampak di dalam sikap yang dapat diamati bahwa 

siswa perempuan lebih bersikap positif terhadap pelajaran dibandingkan siswa 

laki-laki (Hoang, 2008). Di sekolah menengah, pelajaran akuntansi lebih disukai  

siswa perempuan daripada siswa laki-laki karena mata pelajaran akuntansi 

membutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam menyelesaikannya. Para  ahli telah 

menunjukkan fakta bahwa, jenis kelamin mempengaruhi sikap, motivasi dan cita-

cita mereka (Hoang, 2008) 

Berdasarkan observasi awal dan hasil wawancara dengan guru mata 

pelajaran akuntansi diketahui bahwa siswa perempuan lebih antusias dan rajin 

dalam belajar dibandingkan dengan siswa laki-laki. Selain itu, motivasi belajar 

siswa perempuan lebih besar dibandingkan dengan siswa laki-laki. Hal ini 

disebabkan karena mata pelajaran akuntansi memerlukan ketekunan dan ketelitian 

tersendiri dengan tidak meninggalkan logika dalam mempelajarinya.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

Siskandar sekretaris balitbang depdiknas yang berjudul “Sikap dan Motivasi 

Siswa Dalam Kaitan dengan Hasil Belajar Akuntansi  di SMA”, menyebutkan 

bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara sikap siswa dan motivasi 

belajar secara bersama-sama dengan hasil belajar akuntansi. Dalam penelitian ini, 
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peneliti menambahkan variabel gender sebagai X3. Gender diteliti untuk 

mengetahui adakah pengaruh antara siswa laki-laki dan siswa perempuan terhadap 

prestasi belajar akuntansi siswa madrasah aliyah. Berdasarkan uraian yang 

melatarbelakangi penelitian ini maka peneliti mengadakan penelitian dengan judul 

”PENGARUH SIKAP, MOTIVASI BELAJAR DAN GENDER TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS XI MA FATHUL 

ULUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN AJARAN 2008/2009”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1) Adakah pengaruh positif sikap, motivasi belajar dan gender terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun 

ajaran 2008/2009? 

2) Adakah pengaruh positif sikap terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas 

XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2008/2009? 

3) Adakah pengaruh positif motivasi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 

2008/2009? 

4) Adakah pengaruh positif gender terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas 

XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2008/2009? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1) Untuk mengetahui pengaruh positif sikap, motivasi belajar dan gender terhadap 

prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten 

Grobogan tahun ajaran 2008/2009. 

2) Untuk mengetahui pengaruh positif sikap terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 

2008/2009. 

3) Untuk mengetahui pengaruh positif motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 

2008/2009. 

4) Untuk mengetahui pengaruh positif gender terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 

2008/2009. 

 

1.4 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 pembaca : untuk menambah khasanah bacaan dan dapat digunakan 

sebagai referensi atau bahan pustaka bagi peneliti berikutnya. 
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c. Bagi sekolah : sumbangan bagi sekoalah agar meningkatkan prestasi 

belajar siswa dengan memberikan informasi mengenai faktor yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar. 

2) Manfaat Praktis : 

a. Memberikan wawasan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan, 

sehingga dapat memotivasi anaknya untuk belajar. 

b. Memberikan masukan kepada semua siswa untuk selalu meningkatkan 

motivasi dan cara belajar khususnya pada mata pelajaran akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Tentang Belajar  

2.1.1 Pengertian Belajar 

 Belajar merupakan upaya yang dilakukan seseorang agar memperoleh 

“sesuatu” yang disebut sebagai prestasi belajar. Belajar menurut Winkel dalam 

Darsono, dkk (2000:4) menyatakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas 

mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang 

menghasilkan perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, ketrampilan, dan nilai-

sikap. Sedangkan Whittaker dalam Darsono (2000:4) menyebutkan bahwa belajar 

dapat didefinisikan sebagai proses yang menimbulkan atau merubah perilaku 

melalui latihan atau pengalaman. Dimana perubahan fisik (pertumbuhan), 

perubahan karena kematangan (maturitas) dan perubahan perilaku karena 

kelelahan, sakit, dan akibat obat,  tidak termasuk dalam pengertian belajar. 

 Jadi belajar menghasilkan suatu perubahan pada diri orang yang belajar 

karena adanya pengalaman. Belajar merupakan suatu upaya yang disengaja untuk 

mencapai tujuan tertentu, yaitu peningkatan kemampuan dan perubahan. 

Perubahan tersebut mencakup seluruh aspek tingkah laku, tingkah laku dalam 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.  

Menurut Slameto (2003:2) perubahan tingkah laku  dalam belajar 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 
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1) Perubahan terjadi secara sadar, seseorang yang belajar akan menyadari 

perubahan atau minimal merasakan adanya perubahan dalam dirinya. 

2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu dan fungsional, sebagai hasil 

belajar, perubahan yang terjadi berlangsung secara berkesinambungan, tidak 

statis. 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan bersifat positif 

artinya belajar bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari 

sebelumnya, sedangkan perubahan bersifat aktif, artinya bahwa perubahan 

terjadi karena adanya usaha dari pembelajar. 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara, tingkah laku yang terjadi 

setelah belajar akan bersifat menetap. 

5) Perubahan dalam proses belajar, bertujuan dan terarah. Perubahan terjadi 

karena ada tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar dan terarah pada 

tingkah laku yang telah ditetapkan. 

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, terjadi perubahan tingkah 

laku secara menyeluruh dalam sikap, ketrampilan, pengetahuan, dan 

sebagainya. 

Berdasarkan pengertian di atas terdapat hal-hal yang penting yang harus 

ada dalam suatu proses pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar tersebut harus ada 

pada saat membelajarkan. Menurut Darsono (2000:27) prinsip-prinsip belajar 

tersebut sebagai berikut : 

 

 

 
 



 
 

12

1) Kesiapan belajar 

Sikap guru yang penuh pengertian dan mampu menciptakan situasi kelas yang 

menyenangkan merupakan implikasi dari prinsip belajar “kesiapan”. 

2) Perhatian 

Belajar sebagai suatu aktivitas yang kompleks sangat membutuhkan perhatian 

dari siswa yang belajar. Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. 

3) Motivasi 

Motif adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong 

orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan (disposisi 

internal). Motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif, saat melakukan 

suatu aktivitas.  

4) Keaktifan siswa 

Siswa harus dipandang sebagai makhluk yang dapat diajar dan mampu belajar. 

Sehingga dengan bantuan guru siswa harus mampu mencari, menemukan, dan 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya.  

5) Mengalami sendiri 

Prinsip pengalaman sangat penting dalam belajar dan erat kaitannya dengan 

prinsip keaktifan siswa. Siswa yang belajar dengan melakukan sendiri (tidak 

minta tolong orang lain) akan memberikan hasil belajar yang lebih cepat dan 

pemahaman yang lebih mendalam. 
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6) Pengulangan 

Menggunakan latihan sebagai bentuk pengulangan siswa terhadap materi 

pelajaran yang diberikan. 

7) Materi pelajaran yang menantang 

Menimbulkan rasa ingin tahu siswa dengan memberikan materi yang 

menantang atau problematis sehingga siswa aktif belajar. 

8) Balikan dan Penguatan 

Balikan (feed back) adalah masukan yang sangat penting baik bagi siswa 

maupun guru sehingga tahu kekuatan dan kelemahannya. Penguatan 

merupakan suatu tindakan yang menyenangkan yang dilakukan guru terhadap 

siswa yang telah berhasil melakukan suatu tindakan belajar. Pembelajaran 

yang disertai dengan penguatan (reinforcement) membuat siswa mengulangi 

kembali perbuatan yang sudah baik.   

9) Perbedaan individual 

Setiap siswa memiliki kemampuan dan minat yang tidak sama persis sehingga 

seorang guru harus bisa memperhatikan siswa secara individual. 

Menurut Sardiman (2006:24) menemukakan prinsip belajar sebagai 

berikut: 

a. Belajar pada hakekatnya menyangkut potensi manusiawi dan kelakuannya. 

b. Belajar merupankan proses dan penahapan serta penahapan serta kematangan 

pada diri siswa. 

c. Belajar akan lebih mantap dan efektif bila didorong dengan motivasi. 

d. Dalam banyak hal, belajar merupakan proses perubahan atau pembiasaan. 
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e. Kemampuan belajar seorang siswa harus diperhitungkan dalam rangka 

menentukan isi pelajaran. 

f. Belajar dapat memerlakukan tiga cara yaitu diajar langsung, pengalaman 

langsung, dan pengenalan atau peniruan. 

g. Belajar melalui praktek atau mengalami secara langsung akan lebih efektif 

bila dibandingkan dengan hafalan saja. 

h. Perkembangan pengalaman anak didik akan banyak mempengaruhi 

kemampuan belajar yang bersangkutan. 

i. Bahan belajar yang bermakna lebih mudah dan menarik untuk dipelajari dari 

pada bahan yang kurang bermakna. 

j. Informasi tentang kelakuan baik, pengetahuan kesalahan serta keberhasilan 

siswa banyak membantu kelancaran dan gairah belajar. 

k. Belajar sedapat mungkin dirubah kedalam bentuk aneka ragam tugas, 

sehingga anak melakukan dialog dalam dirinya atau mengalaminya sendiri. 

Slameto (2003:24) secara lebih singkat mengemukakan prinsip-prinsip 

belajar sebagai berikut : 

a. Belajar harus berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar, yaitu setiap 

siswa diusahakan berpartisipasi aktif, belajar menimbulkan perubahan dan 

motivasi yang kuat bagi siswa untuk mencapai tujuan. 

b. Belajar harus sesuai dengan hakekat belajar. 

c. Sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari. 

d. Adanya syarat keberhasilan belajar. 
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2.1.2 Prestasi Belajar 

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. 

 Pengukuran kesuksesan belajar adalah prestasi belajar. Prestasi dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:768) berarti hasil yang telah dicapai, 

dilakukan, dikerjakan dan sebagainya. Prestasi dicapai setelah terjadi interaksi 

dengan lingkungan. Sedangkan belajar adalah suatu aktivitas mental/psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 

perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, ketrampilan, dan nilai-sikap.  Jadi 

prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai seseorang dalam hal 

perubahan pengetahuan-pemahaman, ketrampilan dan nilai-sikap setelah 

melakukan aktivitas mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan. 

 

2.1.3  Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Prestasi 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 : 
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a. Faktor kecerdasan 

Tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki seseoarang siswa sangat 

menentukan keberhasilannya mencapai prestasi belajar. 

b. Faktor bakat 

Bakat adalah kemampuan yang ada pada diri seseorang yang dibawanya sejak 

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

yang berbakat diilmu sosial tidak akan berprestasi tinggi di bidang ilmu pasti 

dan sebaliknya. 

c. Faktor 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. Faktor motivasi 

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

akan memperbesar usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang tinggi.  

e. Faktor cara belajar 

Cara belajar yang efisien memungkinkan mencapai prestasi yang lebih tinggi 

dibandingkan cara belajar yang tidak efisien. 

f. Faktor lingkungan keluarga 

Keluarga adalah salah satu potensi yang besar dan positif memberi pengaruh 

terhadap prestasi siswa. 
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g. Faktor lingkungan sekolah 

Sekolah adalah lingkungan kedua yang berperan besar memberi pengaruh pada 

prestasi belajar siswa 

(Tu’u  2004:79) 

 

2.1.4  Fungsi Prestasi Belajar 

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

yaitu: 

a. Sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah diketahui anak 

didik 

b. Sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu 

c. Sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan 

d. Sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi pendidikan 

e. Dapat dijadikan sebagai indikator terhdap daya serap anak didik 

 

2.2 Tinjauan Tentang Sikap  

2.2.1  Pengertian Sikap 

Menurut Slameto (2003:123) sikap adalah bagian dari nilai-nilai dan 

merupakan hasil belajar dengan kata lain sikap dapat dipengaruhi, diarahkan, dan 

dibentuk dalam pendidikan. Menurut Tri Anni (2004:114) sikap merupakan 

kombinasi dari konsep, informasi dan emosi yang dihasilkan di dalam predisposisi 

untuk merespon orang, kelompok, gagasan, peristiwa atau objek tertentu secara 

menyenangkan atau tidak menyenangkan.  
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Gable mengemukakan bahwa sikap adalah sesuatu kesiapan mental dan syaraf 

yang tersusun melalui pengalaman dan memberikan pengaruh langsung kepada 

respon individu terhadap semua objek atau situasi yang berhubungan dengan 

objek itu (Djaali 2007:114). Sedangkan menurut Secord dan Backman (1946) 

mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), 

pemikiran (kognisi), predisposisi tindakan (konosi) seseorang terhadap suatu 

aspek di lingkungan sekitarnya (Azwar 2008:5).  

Definisi sikap menurut Allport menunjukkan sikap itu tidak muncul seketika 

atau dibawa lahir, tetapi disusun dan di bentuk melalui pengalaman serta 

memberikan pengaruh langsung pada respon seseorang (Djaali 2007:114). Harlen 

mendefinisikan sikap adalah kesiapan atau kecenderungan seseorang untuk 

bertindak dalam menghadapi suatu objek atau situasi tertentu (Djaali 2007:114). 

Yang dimaksud sikap dalam penelitian ini adalah sikap siswa mengenai mata 

pelajaran akuntansi jadi dapat disimpulkan bahwa sikap adalah perasaan positif 

atau negatif siswa terhadap mata pelajaran akuntansi. 

 

2.2.2 Teori Sikap 

Teori Konsistensi Afektif-Kognitif  menurut Rosenberg 

Rosenberg dalam Azwar (2008:51) memandang pengertian komponen 

kognitif sikap tidak saja sebagai apa yang diketahui mengenai objek sikap akan 

tetapi mencakup pula apa yang dipercaya mengenai  hubungan antara objek sikap 

itu dengan nilai-nilai penting lainnya dalam diri individu. 
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Dengan pandangan ini Rosenberg telah mengemukakan secara lebih 

spesifik bagaimana organisasi antara komponen afektif dan komponen kognitif 

sikap. Komponen afektif sendiri didefinisikannya dengan tidak berbeda 

sebagaimana telah dirumuskan oleh Thurtone, yaitu perasaan negatif atau positif 

yang dimiliki oleh seseorang terhadap objek. Manusia, mempunyai kebutuhan 

untuk mencapai dan memelihara konsistensi afektif-kognitif. 

Sikap mengenai mata pelajaran akuntansi (X1) didefinisikan sebagai 

perasaan positif atau negatif siswa terhadap mata pelajaran akuntansi, dengan 

indikator: 

a) Respon siswa mengenai mata pelajaran akuntansi 

b) Penilaian siswa mengenai mata pelajaran akuntansi 

c) Tindakan yang dilakukan siswa mengenai mata pelajaran akuntansi 

 

2.2.3  Ciri-Ciri Sikap 

Menurut Dimyanti dan Mujiono (2006:89) ciri-ciri sikap adalah sebagai 

berikut : 

a. Merupakan kecenderungan berfikir, merasa kemudian bertindak. 

b. Memiliki daya dorong bertindak. 

c. Relatif bersifat tetap. 

d. Berkecenderungan melakukan penilaian. 

e. Dapat timbul dari pengalaman dapat dipelajari atau berubah 
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2.2.4  Struktur Sikap 

Menurut Azwar (2008:23-27) terdiri atas tiga komponen yang menunjang 

yaitu : 

a. Komponen kognitif (cognitive) 

Komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu 

pemilik sikap. Komponen kognitif berisi kepercayaan seseorang mengenai apa 

yang berlaku atau apa yang benar bagi objek sikap.  

b.  Komponen afektif (affective) 

Komponen afektif  merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional 

subjektif seseorang terhadap suatu objek sikap. Secara umum, komponen ini 

disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. Namun, pengertian 

perasaan pribadi seringkali sangat berbeda perwujudannya bila dikaitkan 

dengan sikap 

c.  Komponen perilaku atau konatif (connative) 

Komponen perilaku atau konatif dalam stuktur sikap menunjukkan 

bagaimanaperilaku atau kecenderungan berperilaku yang ada dalam diri 

seseorang berkaiatan dengan objek sikap yang dihadapi. Kaitan ini didasari 

oleh asumsi bahwa kepercayaan, dan perasaan banyak mempengaruhi perilaku. 

Maksudnya, bagaimana orang berperilaku secara konsisten, selaras dengan 

kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Kecenderungan 

berperilaku secara konsisten, selaras dengan kepercayaan dan perasaan ini 

membentuk tendensi perilaku terhadap objek. 
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2.2.5  Interaksi Komponen-Komponen Sikap 

 Konsistensi internal diantara komponen-komponen sikap lebih terasa perlu 

dipertahankan pada sikap yang intensitasnya ekstrim, seperti sikap sangat setuju 

(sangat positif) dan sikap yang sangat tidak setuju (sangat negatif) (Azwar 

2008:28). Semakin ekstrim intensitas sikap seseorang maka makin terasa apabila 

ada semacam serangan terhadap salah satu komponen sikapnya. Sikap ektrim 

biasanya sulit untuk berubah. Ini menyebabkan timbulnya bentuk perilaku 

kompensasi apabila terjadi ketidakkeseimbangan komponen sikap. Perilaku 

kompensatif apabila tersebut dapat terbentuk reaksi yang berlebihan yang searah 

dengan sikap semula dan secara tidak sadar diperlihatkan individu untuk 

mempertahankan ego. 

Dalam ketiga komponen sikap juga terdapat perbedaan tingkatan atau kadar, 

serta terdapat pula perbedaan kompleksitasnya. Pada suatu tingkatan sederhana, 

komponen afektif sikap seseorang dapat berarti sekedar suka atau tidak suka 

terhadap pelajaran akuntansi, namun pada tingkatan yang lebih kompleks 

komponen afektif itu dapat berarti adanya reaksi emosional seperti kecemasan 

atau kekhawatiran apabila tidak bisa belajar akuntansi. Sikap yang didominasi 

komponen afektif yang kuat dan kompleks akan lebih sukar untuk berubah 

walaupun dimasukkan informasi baru yang berlawanan mengenai objek sikapnya.    

 

2.2.6  Pembentukan Sikap 

Sikap terbentuk dari adanya anteraksi yang dialami oleh individu. Interaksi 

mengandung arti lebih daripada  sekedar adanya kontak dan hubungan antar 
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individu sebagai anggota kelompok. Individu sebagai anggota kelompok 

membentuk hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi pola perilaku 

masing-masing individu. 

 Individu bereksi membentuk pola sikap tertentu terhadap berbagai objek 

psikologis yang dihadapinya. Menurut Azwar (2008:30-37) berbagai faktor 

pembentukan sikap adalah : 

a. Pengalaman pribadi 

Pengalaman pribadi yang meninggalkan kesan yang kuat menjadi dasar 

pembentukan sikap. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila 

pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor  

masyarakat emosional. Dalam situasi yang melibatka emosi, penghayatan akan 

pengalaman akan lebih mendalam dan lebih lam berbekas. 

b. Kebudayaan 

Tanpa kita sadari, kebudayaan telah menanamkan garis pengaruh sikap kita 

terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap siswa, karena 

kebudayaan pulalah yang memberi corak pengalaman siswa. Kepribadian yang 

telah mapan dan kuat yang konformis dapat memudarkan dominasi 

kebudayaan dalam pembentukan sikap siswa.   

c. Orang lain yang dianggap penting 

Siswa cenderung untuk memiliki sikap yang konformis atau searah dengan 

sikap orang yang dianggapnya penting. Kecenderungan untuk berafiliasi dan 

keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting 

tersebut. 
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d. Media massa 

Berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar majalah, dan 

lain - lain, mempunyaiuh besar dalam pembentukan opini dan kepercayaan 

siswa. Dalam penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa 

membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini 

siswa. Adanya informasi baru mengenai sesuatu hal memberikan lamdasan 

kognitif baru bagi terbentuknya sikap. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh 

informasi tersebut, apabila cukup kuat, akan memberi dasar efektif dalam 

menilai sesutau hal sehingga terbentuklah arah sikap tertentu.  

e. Institusi atau lembaga kependidikandan lembaga agama 

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai 

pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar  

pengertian dan konsep moral dalam diri siswa. Pemahaman akan baik buruk  

garis pemisah antara yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan diperoleh 

dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. 

f. Faktor emosi dalam diri individu 

Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi dan pengalaman pribadi 

siswa. Kadang-kadang, suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang 

didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau 

pengalihan bentuk mekanisme pertahana ego. Sikap demikian dapat merupakan 

sikap yang sementara dan segera berlalu begitu frustasi telah hilang akan tetapi 

dapat pula merupakan sikap yang lebih konsisten dan bertahan lama. 
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2.2.7  Cara-Cara Pembentukan Sikap 

Menurut Slameto (2003:189) sikap terbentuk melelui bermacam-macam 

cara yaitu : 

a. Melalui pengalaman yang berulang-ulang, atau dapat pula melalui suatu 

pengalaman yang disertai perasaan yang mendalam (pengalaman traumatik) 

b. Melalui imitasi 

Peniruan dapat terjadi tanpa disengaja, dapat pula dengan sengaja. Individu 

harus mempunyai minat dan rasa kagum terhadap mode, di samping itu 

diperlukan pula pemahaman dan kemampuan untuk mengenal dan mengingat 

model yang hendak ditiru, peniruan akan terjadi lebih lancar bila dilakukan 

secara kolektif daripada perorangan  

c. Melalui sugesti 

Seseorang membentuk suatu sikap terhadap objek tanpa suatu alasan dan 

pemikiran yang jelas, tetapi semata-mata karena pengaruh yang datang dari 

seseorang atau sesuatu yang mempunyai wibawa dalam pandangannya  

d. Melalui identifikasi 

Seseorang meniru orang lain atau suatu organisasi/badan tertentu didasari 

keterikatan emosional. Sifatnya meniru dalam hal ini lebih banyak dalam arti 

berusaha menyamai  

 

2.2.8  Pertahanan Sikap 

Merangsang perubahan sikap pada diri seseorang bukanlah sesuatu yang 

mudah untuk dilakukan, karena ada kecenderungan sikap-sikap untuk bertahan. 
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Menurut Slameto (2003:190) ada banyak hal yang menyebabkan sulitnya 

mengubah suatu sikap antara lain : 

a. Ada dukungan terhadap sikap yang bersangkutan; manusia selalu ingin 

mendapatkan respon dan penerimaan dari lingkungan, dan karena itu ia akan 

menampilkan sikap-sikap yang dibenarkan oleh lingkungannya; keadaan 

semacam ini membuat orang tidak cepat mengubah sikapnya 

b. Adanya perasaan tertentu dari suatu sikap dalam kepribadian seseorang 

c. Bekerjanya asas selektifitas 

Seseorang cenderung untuk tidak mempersepsi data-data baru yang 

mengandung informasi yang bertentangan dengan pendangan-pandangan dan 

sikap-sikapnya yang telah ada 

d. Bekerjanya prinsip mempertahankan keseimbangan 

Informasi yang disajikan dapat membawa perubahan dalam dunia 

psikologisnya, maka informasi itu akan dipersepsi sedemikian rupa, sehingga 

akan menyebabkan perubahan-perubahan seperlunya saja  

e. Adanya kecederungan seseorang untuk menghindari kontak dengan data yang 

bertentangan dengan sikap-sikapnya yang telah ada  

f. Adanya sikap yang tidak kaku pada sementara orang untuk mempertahankan 

pendapatnya sendiri 

   

2.2.9  Metode Pengubahan Sikap 

Ada beberapa metode yang dipergunakan untuk mengubah sikap, antara 

lain : 
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a. Dengan mengubah komponen kognitif dari sikap yang bersangkutan. Caranya 

dengan memberi informasi-informasi baru mengenai objek sikap, sehingga 

komponen kognitif menjadi luas. Hal ini akhirnya diharapkan akan merangsang 

komponen afektif dan komponen tingkah lakunya 

b. Dengan cara mangadakan kontak langsung dengan objek sikap. Dalam cara ini 

komponen afektif turut pula dirangsang. Cara ini paling sedikit akan 

meragsang orang-orang yang bersikap anti untuk berpikir lebih jauh tentang 

objek sikap yang tidak mereka senangi itu 

c. Dengan memaksa orang menampilkan tingkah laku yang tidak konsisten 

dengan sikap-sikap yang sudah ada. Kadang-kadang ini dapat dilakukan 

melalui kekuatan hukum. Dalam hal ini kita berusaha langsung mengubah 

komponen tingkah laku. (Slameto 2003:191)  

 

2.3  Tinjauan Tentang Motivasi 

2.3.1  Pengertian Motivasi  

Motivasi berasal dari perkataan bahas latin yakni movere yang berarti 

menggerakkan (to move). Motivasi dapat doartikan sebagai daya penggerak yang 

telah menjadi aktif. Motivasi menjadi aktif pada saat-saat tertentu terutama bila 

kebutuhan dirasakan mendesak. 

Menurut Mc donald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang 

yang ditandai dengan munculnya feeling dan ditandai dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan (Sardiman 2006:73). Sedangkan menurut Slavin (1994) motivasi 

 
 



 
 

27

merupakan proses internal yang mengaktifkan memandu dan memelihara perilaku 

seseorang secara seseorang secara terus-menerus (Tri Anni 2004:111) 

Berdasarkan pengertian motivasi dari beberapa pendapat, pada dasarnya 

mengandung maksud yang sama yaitu bahwa motivasi adalah dorongan yang 

menyebabkan terjadinya suatu perbuatan guna mencapai tujuan. Yang dimaksud 

motivasi disini adalah motivasi belajar yaitu suatu dorongan mental yang 

menggerakkan dan mengerahkan perilaku manusia untuk belajar agar prestasi 

belajar dapat dicapai.  

Motivasi mempunyai tiga komponen yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. 

Kebutuhan terjadi bila individu merasa ada ketidakseimbangan antar yang ia 

miliki dengan apa yang ia harapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental untuk 

melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan atau pencapaian tujuan. 

Dorongan yang berorientasi pada tujuan adalah inti dari motivasi. Tujuan itu 

sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. (Dimyati 2006:79). 

Dilihat dari sifatnya, motivasi dibagi menjadi dua yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam diri setiap individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik 

adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari 

luar (Sardiman 2006:89) 
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2.3.2  Motivasi Belajar 

Belajar merupakan perubahan tingkahlaku atau penampilan dengan 

serangkaian kegiatan misalnya membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan 

lain sebagainya (Sardiman 2006:20). Menurut Hamalik (2003:65) adalah kondisi 

psikologis yanng mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan belajar, 

sehingga dengan motivasi yang tinggi maka seseorang akan mempunyai rasa ingin 

tahu yang lebih besar sesuai dengan harapannya.   

Berdasarkan fenomena yang ada belajar tidak selamanya stabil. Hal ini 

disebabkan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar seperti 

kemampuan siswa, kondisi siswa dan lingkungan siswa. Seorang guru harus 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut guna 

memperkuat dan memelihara faktor-faktor yang dapat menguatkan motivasi. 

Selain guru, orangtua selaku orang yang bertanggung jawab penuh terhadap 

anaknya untuk dapat belajar sepanjang hayatnya, juga dapat memperkuat 

motivasi. Apalagi untuk pelajaran akuntansi yang didalamnya membutuhkan 

suatu ketelitian dan kesabaran dalam mempelajarinya, sehingga membutuhkan 

motivasi yang kuat guna memberikan semangat belajar terhadap mata pelajaran 

akuntansi tersebut terutama oleh guru yang bersangkutan. 

Yang dimaksud motivasi belajar dalam penelitian ini yaitu suatu dorongan 

mental yang menggerakkan dan mengerahkan perilaku manusia untuk belajar agar 

prestasi belajar dapat dicapai.  
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2.3.3  Teori-Teori Motivasi 

Ada beberapa teori motivasi, antara lain yaitu :  

a. Teori tiga kebutuhan 

Teori tiga kebutuhan ini dikemukakan oleh David Mc  Clelland beserta 

rekan-rekannya. Inti teori ini terletak pada pendapat yang mengatakan bahwa 

pemahaman tentang motivasi akan semakin mendalam apabila didasari bahwa 

setiap orang mempunyai tiga jenis kebutuhan yaitu :  

1. Kebutuhan akan prestasi (nAch). Dorongan untuk unggul, untuk mencapai 

sederetan standar guna meraih sukses. 

2. Kebutuhan akan kekuasaan (nPow). Kebutuhan untuk membuat oranglain 

berperilaku dengan cara yang diinginkan  

3. Kabutuhan akan afiliasi (nAff). Hasrat akan hubungan persahabatan dan 

kedekatan antar personal (dalam Robbins 2002:61) 

Menurut Sulistyani dan Rosidah (2003:194), teori Mc Clelland menyimpulkan 

bahwa individu-individu yang mempunyai nAch tinggi akan memfokuskan 

pencapaian tujuan atau sukses berbeda dari mereka yang fokusnya menghindari 

kegagalan. 

Teori Mc Clelland berpendapat bahwa seseorang mempunyai cadangan energi 

potensial. Bagaimana energi ini dilepas dan digunakan tergantung pada kekuatan 

dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi ini 

akan dimanfaatkan oleh seseorang karena didorong oleh : 

(a) Kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat 

(b) Harapan keberhasilannya 
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(c) Nilai intensif yang terletak pada tujuan (dalam Hasibuan 2003:112) 

 

b. Teori ”ERG” 

Teori ”ERG” dikembangkan oleh Clayton Alderfer dari universitas Yale. 

Akromin ERG merupakan huruf pertama dari tiga kata yaitu : Existense, 

Relatednes, dan Growth. Teori ERG ini oleh para ahli dianggap lebih 

mendekati keadaan sebenarnya berdasarkan fakta-fakta empiris. Alderfer 

mengemukakan bahwa ada tiga kelompok kebutuhan yang utama yaitu : 

1. Kebutuhan akan keberadaan (Existanse Needs). Kebutuhan ini berhubungan 

dengan kebutuhan yang paling mendasar, termasuk di dalamnya kebutuhan 

fisik dan kebutuhan rasa aman, dari Maslow. 

2. Kebutuhan akan afiliasi (Relatedness Needs). Kebutuhan ini menekankan 

akan pentingnya hubungan antar individu (interpersonal relationship) dan 

juga masyarakat (social relationship). 

3. Kebutuhan akan kemajuan (Growth Needs). Kebutuhan akan kemajuan 

adalah keinginan intrinsik dalam diri seseorang untuk maju atau 

meningkatkan kemampuan pribadinya (dalam Hasibuan 2003:114).  

Kedua teori kebutuhan motivasi tersebut digunakan dalam penelitian ini 

sebagai dasar untuk mengungkap motivasi belajar siswa. Untuk menumbuhkan 

motivasi belajar pada siswa diperlukan beberapa kebutuhan seperti yang 

diungkapkan dalam teori tiga kebutuhan Mc Clelland dan teori ERG. 

Gabungan dari kedua teori kebutuhan yang akan digunakan dalam 

mengungkap tentang motivasi belajar siswa adalah kebutuhan akan 
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keberadaanatau fisik, kebutuhan akan kemajuan dan kebutuhan akan afiliasi. 

Untuk lebih jelasnya teori kebutuhan yang akan digunakan untuk mengungkap 

tentang motivasi belajar dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Kebutuhan akan prestasi 

Beberapa siswa memiliki dorongan yang sangat kuat untuk sukses, namun 

mereka berusaha keras untuk meraih penghargaan atau proses perorangan 

karena keberhasilan yang diraihnya. Mereka memiliki dorongan untuk 

melakukan sesuatu dengan lebih baik atau lebih efisien daripada yang telah 

dilakukan sebelumnya dorongan yang dimaksud dalam hal ini adalah 

kebutuhan untuk berprestasi. Dalam kaitannya dengan motivasi belajar, 

kebutuhan siswa untuk berprestasi harus dimiliki oleh setiap siswa. 

Kebutuhan akan berprestasi adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk 

mencapai prestasi dan ketekunan belajar yang kuat dalam diri siswa, maka 

akan menumbuhkan motivasi belajar bagi siswa sehingga apa yang 

diinginkan siswa dapat tercapai. 

b. Kebutuhan akan kekuasaan  

Kebutuhan akan kekuasaan adalah hasrat untuk mendapatkan pengaruh dan 

mengendalikan orang lain. Kaitannya dengan motivasi belajar siswa akan 

kebutuhan kekuasaan dapat dilihat seperti persaingan nilai dengan teman 

secara sehat, serta ingin memperoleh peringkat di kelas. Persaingan yang 

terjadi di dalam lingkungan sekolah terutama persaingan nilai antar siswa 

untuk memperoleh presatasi akan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat 

agar memperoleh prestasi yang baik. Dengan prestasi yang baik itu secara 
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otomatis siswa akan memperoleh peringkat kelas yang baik sehingga dapat 

menghargai teman dan gurunya 

c. Kebutuhan akan afiliasi 

Kebutuhan akan afiliasi atau sosial merupakan hasrat untuk disukai dan 

diterima oleh orang lain. Seseorang dengan nAff yang tinggi berusaha keras 

untuk bersahabat, lebih menyukai situasi kooperatif daripada kompetitif dan 

hubungan yang melibatkan tngkat saling pengertian yang tinggi. Kebutuhan 

afiliasi dalam keitannya dengan motivasi belajar siswa adalah faktor-faktor 

disekitar siswa yang memotivasi atau mendukung siswa untuk belajar. 

Faktor-faktor tersebut antara lain persahabatan dengan teman dan dukungan 

keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

33

Secara skematis, kebutuhan yang mempengaruhi motivasi belajar siswa 

dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan  akan prestasi : 
a. Dorongan mencapai  pretasi 
b. Ketekunan dalam belajar 

 

Kebutuhan akan kekuasaan : 
a. Persaingan dengan teman 
b. Memperoleh peningkatan di kelas 

 

Kebutuhan akan afiliasi : 
a. Persahabatan dengan teman 
b. Dukungan keluarga 

 
Motivasi belajar siswa 

Gambar 2.1 Kebutuhan yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Siswa

Mc Clelland (dalam Robbins 2002:61) 

Dari berbagai macam kebutuhan yang mempengaruhi motivasi belajar 

tersebut dapat dipe€roleh indikator-indikator motivasi belajar siswa yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Kebutuhan akan prestasi 

2. Kebutuhan akan kekuasaan 

3. Kebutuhan akan afiliasi 
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2.3.4  Ciri-Ciri Motivasi 

Untuk melengkapi makna dan teori motivasi, perlu dikemukakan adanya 

beberapa ciri motivasi yaitu sebagai berikut : 

a. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang 

lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai) 

b. Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas dengan 

prestasi yang telah dicapainya)  

c. Menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah 

d. Lebih senang bekerja mandiri 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehinnga kurang kreatif) 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu) 

g. Tidak mudah melepas hal yang diyakini 

h. Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal 

(Sardiman 2006:82-83) 

 Apabila seseoarang memiliki ciri-ciri seperti diatas berarti orang tersebut 

memiliki motivasi yang kuat. Ciri-ciri motivasi itu sangat penting dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

 

2.3.5  Prinsip-Prinsip Motivasi 

Ada beberapa prinsip motivasi yang penting untuk diketahui antara lain yaitu: 

a. Pujian lebih baik dari pada hukuman 
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b. Semua siswa mempunyai kebutuhan fisiologis yang harus mendapat kepuasan 

c. Motivasi dalam diri individu lebih efektif dari pada motivasi yang dipaksakan 

dari luar 

d. Setiap jawaban yang serasi perlu diadakan pemantauan 

e. Motivasi mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain 

f. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang motivasi 

g. Tugas-tugas yang diberikan pada diri sendiri akan menimbulkan minat yang 

lebih besar untuk mengerjakannya dari pada tugas yang dipaksa guru 

h. Pujian di luar kadang dibutuhkan dan cukup efektif untuk merangsang minat 

yang sebenarnya 

i. Teknik dan proses mengajar yang bermacam-macam adalah afektif untuk 

memelihara minat murid 

j. Manfaat minat yang telah dimiliki murid adalah bersifat ekonomis. 

k. Kegiatan-kegiatan yang akan dapat merangsang minat murid-murid yang 

kurang mungkin tidak ada artinya (kurang berharga) bagi para siswa yang 

tergolong pandai 

l. Kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan belajar 

m. Kecemasan dan frustasi yang lemah dapat membantu belajar, dapat juga lebih 

baik 

n. Apabila tugas tidak terlalu sukar dan apabila tidak ada maka frustasi secara 

cepat menuju ke demoralisasi 

o. Setiap murid mempunyai tingkat-tingkat frustasi toleransi yang berlainan 
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p. Tekanan kelompok murid (per grup) kebanyakan lebih efektif dalam motivasi 

daripada tekanan/paksaan dari orang dewasa 

q. Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas murid 

(Hamalik 2001:163) 

 

2.3.6  Fungsi Motivasi 

Serangkaian yang oleh masing-masing pihak sebenarnya dilatar belakangi 

oleh sesuatu atau yang secara umum disebut motivasi. Begitu pula dalam belajar 

sangat diperlukan adanya motivasi agar hasil belajar menjadi optiamal. Makin 

tepat motivasi yang diberikan, makin berhasil pula pelajaran itu. 

Menurut Sardiman (2006:85) fungsi motivasi ada tiga yaitu : 

a. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang 

melepas energi. Motivasi dalam hal ini motor penggerak dari setiap kegiatan 

yang akan dikerjakan. 

b. Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan 

demikan motivasi dapat memberikan arah dari kegiatan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan rumusan tujuan. 

c. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan 

yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Sedangkan menurut Hamalik (2003:175) fungsi motivasi adalah sebagai 

berikut: 

a. Mendorong timbulnya kekuatan atau suatu perbuatan 
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b. Motivasi berfungsi sebagai pengarah artinya mengarahkan perbuatan untuk 

mencapai tujuan 

c. Motivasi berfungsi sebagai penggerak 

Dari pendapat di atas tampak bahwa motivasi penting dalam proses belajar 

mengajar. Sehingga dalam proses belajar mengajar tersebut diperlukan suatu 

usaha yang dapat meningkatakan motivasi siswa, agar siswa dapat mencapai hasil 

belajar yang optimal.   

 

2.3.7  Usaha Peningkatan Motivasi 

Dengan adanya motivasi, siswa dapat mengembangkan motivasi dan 

inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan 

kegiatan belajar. Cara dan jenis dalam menumbuhkan dan memberi motivasi bagi 

kegiatan harus hati-hati dalam menumbuhkan dan memberi motivasi bagi 

kegiatan belajar anak didik. Menurut Sardiman (2006:92) ada beberapa cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar di sekolah yaitu : 

a. Memberi angka sebagai simbol dari nilai kegiatan 

Angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak 

siswa belajar, yang utama justru untuk mencapai angka /nilai yang baik. 

Sehingga siswa biasanya yang dikejar adalah nilai ulangan atau nilai-nilai pada 

rapor angkanya baik-baik. 
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b. Hadiah 

Hadiah juga dapat juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu 

demikian. Karena hadiah untuk suatu pekerjaan, mungkin tidak akan menarik 

bagi seseorang yang tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. 

c. Saingan atau kompetisi baik individual maupun kelompok 

Saingan atau kompetensi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk 

mendorong belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual maupun 

persaingan kelompok dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. 

d. Ego involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan 

menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang 

cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk 

mencapai prestasi yang baik dengan menjaga harga dirinya. 

e. Memberi ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan ada ulangan. Oleh 

karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. Tetapi yang 

harus diingat oleh guru, adalah jangan terlalu sering (misalnya setiap hari)  

karena bisa membosankan dan bersifat rutinitas. 

f.   Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi kalau terjadi kemajuan, akan 

mendorong siswa untuk belajar lebih giat. Semakin mengetahui bahwa grafik 
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hasil belajar meningkat, maka ada motivasi pada diri siswa untuk terus belajar, 

dengan suatu harapan hasilnya terus meningkat. 

g. Pujian 

Apabila ada siswa yang sukses berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, 

perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement positif dan 

sekaligus merupakan motivasi yang baik. Oleh karena itu, supaya pujian ini 

merupakan motivasi, pemberiannya harus tepat. Dengan pujian yang tepat akan 

memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi gairah belajar serta 

sekaligus akan membangkitkan harga diri.  

h. Hukuman 

Hukuman sebagai reinforcement yang negatif tetapi kalau diberikan secara 

tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. Oleh karena itu, guru harus 

memahami prinsip-prinsip pemberian hukuman.  

i.  Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar.   

Hal ini akan lebih baik, bila dibandingkan segala sesuatu kegiatan yang tanpa 

maksud. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak itu memang ada motivasi 

untuk belajar, sehingga sudah barang tentu hasilnya akan lebih baik.  

j.  Minat 

Motivasi muncul karena ada kebutuhan, begitu juga minat sehingga tepatlah 

kalau minat merupakan alat motivasi yang paling pokok. Proses belajar itu 

akan berjalan lancar kalau disertai dengan minat.  
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k. Tujuan yang diakui. 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa, akan merupakan 

alat motivasi yang sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang harus 

dicapai, karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul 

gairah untuk terus belajar. 

 

2.4 Gender 

 Gender adalah segala sesuatu yang diasosiasikan dengan jenis kelamin 

seseorang, termasuk juga peran, tingkah laku, preferensi, dan atribut lainnya yang 

menerangkan kelaki-lakian atau kewanitaan di budaya tertentu (Baron & Byrne, 

1979 dalam Hoang 2008). Laki-laki lebih diharapkan lebih kuat, dominan, asertif, 

sementara perempuan seharusnya mempunyai sifat merawat, sensitif, dan 

ekspresif (Wood 1997 dalam Hoang 2008). Beberapa ilmuwan behavioral 

berargumen bahwa perempuan dan laki-laki dan  sebenarnya membandingkan dua 

dimensi kepribadian yang berdiri sendiri (Hoang 2008) Laki-laki secara langsung 

maupun tak langsung memuat self-assertion yang lebih besar dan juga agresivitas 

: mereka lebih mengekspresikan kepayahan dan ketidaktakutan, lebih kasar dalam 

perbuatan, bahasa dan perasaan. Perempuan mengekspresikan diri sendiri lebih 

mudah terharu dan simpatik, lebih malu-malu, lebih pemilih dan sensitif secara 

estetik, secara umum lebih emosional, lebih kuat memegang moral, lebih lemah 

dalam mengendalikan emosi dan lemah dalam hal fisik.   

 Perbedaan jenis kelamin berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa sekolah menengah. Perbedaan tersebut juga berpengaruh terhadap sikap 
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siswa mengenai mata pelajaran akuntansi (Kanai & Norman dalam Hoang 2008). 

Di sekolah menengah, pelajaran akuntansi lebih disukai  siswa perempuan 

daripada siswa laki-laki. Hal ini disebabkan  karena mata pelajaran akuntansi  

membutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam menyelesaikannya. Para ahli telah 

menunjukkan fakta bahwa, jenis kelamin mempengaruhi sikap, motivasi dan cita-

cita siswa sekolah menengah (Oaks 2002  dalam Hoang 2008). 

 Meskipun siswa laki-laki dan perempuan berbeda tetapi pada dasarnya 

keduanya mempunyai input kecerdasan dan kemampuan untuk meraih prestasi 

belajar akuntansi tinggi yang relatif sama. Oleh karena itu, mata pelajaran 

akuntansi diujikan secara nasional untuk menentukan lulus tidaknya seorang 

siswa terutama pada siswa yang mengambil jurusan ilmu sosial. Menurut Dimyati 

(2006:238) faktor-faktor dalam diri siswa yang menyebabkan prestasi belajar 

menjadi berbeda antara lain: 

1. Sikap terhadap belajar 

Sikap merupakan kemampuan memberikan penilaian tentang sesuatu, yng 

membawa diri sesuai dengan penilaian. Adanya penilaian tentang sesuatu, 

mengakibatkan terjadinya sikap menerima, menolak atau mengabaikan. Siswa 

memperoleh kesempatan belajar. Meskipun demikian, siswa dapat menerima, 

menolak atau mengabaikan kesempatan belajar tersebut.    

2. Motivasi belajar 

Motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses 

belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar pada diri siswa perlu diperkuat terus 
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menerus. Agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat, pada tempatnya 

diciptakan suasana belajar yang menggembirakan. 

3. Konsentrasi belajar 

Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada 

pelajaran. Pemusatan perhatian pada pelajaran tersebut  tertuju pada isi bahan 

belajar maupun proses memperolehnya.  

4. Mengolah bahan belajar 

Mengolah bahan belajar merupakan kemampuan siswa untuk menerima isi dan 

cara pemerolehan ajaran sehingga menjadi bermaknabagi siswa. Isi bahan belajar 

berupa pengetahuan, nilai kesusilaan, nilai agama, nilai kesenian, serta 

keterampilan memtal dan jasmani. 

5. Menyimpan perolehan hasil belajar 

Menyimpan perolehan hasil belajar merupakan kemampuan menyimpan isi pesan 

dan cara perolehan pesan. Kemampuan menyimpan tersebut dapat berlangsung 

dalam waktu pendek dan waktu yang lama. 

6. Menggali hasil belajar yang tersimpan 

Menggali hasil belajar yang tersimpan merupakan proses mengaktifkan pesan 

yang telah diterima. Dalam pesan baru, maka siswa akan memperkuat pesan 

dengan cara mempelajari kembali, atau mengaitkannya dengan bahan lama. 

Dalam hal pesan lama, maka siswa akan memanggil atau membangkitkan pesan 

dan pengalaman lama untuk suatu unjuk hasil belajar. 
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7. Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar 

Kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar merupakan suatu puncak proses 

belajar. Pada tahap ini siswa membuktikan keberhasilan belajar. 

8. Rasa percaya diri siswa 

Rasa percaya diri timbul dari keinginan mewujudkan diri bertindak dan berhasil. 

Dalam proses belajar diketahui bahwa unjuk prestasi merupakan tahap 

pembuktian ”perwujudan diri” yang diakui oleh guru dan rekan sejawat siswa. 

Makin sering berhasil menyelesaikan tugas, maka semakin memperoleh 

pengakuan umum. 

9. Intelegensi dan keberhasilan belajar 

Intelegensi adalah suatu kecakapan global atau rangkuman kecakapan untuk dapat 

bertindak secara terarah, berpikir secara baik, dan bergaul dengan lingkungan 

secara efisien. Kecakapan tersebut menjadi aktual bila siswa memecahkan 

masalah dalam belajar atau kehidupan sehari-hari.   

10. Kebiasaan belajar 

Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. 

Kebiasaan belajar tersebut antara lain berupa (i) belajar pada akhir semester, (ii) 

belajar tidak teratur, (iii) menyia-nyiakan kesempatan belajar, (iv) bersekolah 

hanya untuk bergengsi, (v) datang terlambat bergaya pemimpin, (vi) bergaya 

jantan seperti merokok, sok menggurui teman lain, dan (vii) bergaya meminta 

”belas kasihan” tanpa belajar. Hal ini dapat diperbaiki dengan pembinaan disiplin 

membelajarkan diri.  

11. Cita-cita siswa 
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Cita-cita merupaka wujud eksplorasi dan emansipasi diri siswa. Didikan 

pemilikan dan pencapaian cita-cita sebaiknya berpangkal dari hal yang sederhana 

ke yang semakin sulit 

 

2.5  Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Sikap merupakan kecenderungan pola tingkahlaku individu untuk berbuat 

sesuatu dengan cara tertentu terhadap orang, benda atau gagasan. Sikap 

merupakan kesiapan yang terorganisir yang mengarahkan dan atau mempengaruhi 

tanggapan individu terhadap objek. 

 Teori tentang motivasi manusia telah dikembangkan oleh para ahli psikologi. 

Motivasi dikatakan sebagai serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-

kondisi tertentu, sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia 

tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan 

tidak suka itu. Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat non-

intelektual. Perannya yang khas adalah dalam hal menumbuhkan gairah, merasa 

senang dan semangat untuk belajar. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya Mishra, & Santosh Panda 

yang berjudul ” Development and Factor Analysis of an Instrument to measure 

Faculty Attitude towards e-Learning ”, menyebutkan bahwa ada beberapa cara 

untuk mengembangkan sikap dalam belajar. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Meihua Liu yang berjudul ” 

Chinese Students’ Motivation to Learn English at the Tertiary Level”, 
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mengemukakan bahwa ada pengaruh positif antara motivasi belajar dan prestasi 

belajar berbahasa Inggris pada siswa China. 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Thienhuong N. Hoang ” The 

Effect of grade Level, Gender, dan Ethnicity on Attitute and Learning 

Environment in Mathematics in High School”, mengemukakan bahwa ada 

hubungan  yang positif antara tingkatan kelas, gender, dan sikap dan kesukuan 

dan lingkungan belajar akuntansi di SMA.  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Siskandar sekretaris 

balitbang depdiknas yang berjudul “Sikap dan Motivasi Siswa Dalam Kaitan 

dengan Hasil Belajar Akuntansi  di SMA”, menyebutkan bahwa terdapat 

hubungan positif yang signifikan antara sikap siswa dan motivasi belajar secara 

bersama-sama dengan hasil belajar akuntansi. 

 Dalam penelitian ini peneliti mencoba mencari seberapa besar pengaruh sikap 

siswa menganai pelajaran akuntansi, motivasi belajar dan gender terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa madrasah aliyah.   

 

2.6  Kerangka Berpikir 

Prestasi belajar akuntansi merupakan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal-soal akuntansi yang berkenaan dengan pemahaman fakta, konsep, prosedur 

dan ketermpilan dalam mengerjakan opersi hitung (menjumlah, mengurang, 

mengali, membagi, mengkuadratkan, dan menarik akar) mulai dari tingkatan 

kemampuan mengingat kembali (recall), pemahaman dan kemampuan 

mengaplikasikan konsep atau prinsip dalam menyelesikan soal. Kemampuan 
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tersebut akan diperoleh siswa secara efektif bila memiliki sikap positif mengenai 

pelajaran akuntansi dan motivasi belajar dalam belajar akuntansi 

Sikap terbentuk dari adanya interaksi yang dialami oleh individu.  Interaksi 

mengadung arti lebih daripada sekedar adanya kontak dan hubungan antar 

individu sebagai anggota kelompok, terjadi hubungan saling mempengaruhi 

diantara individu yang satu dengan yang lain, terjadi hubungan timbal balik yang 

turut mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu (Azwar 2008:30)  

 Setiap siswa diharapkan memiliki sikap positif terhadap pelajaran yang 

diberikan, dalam hal ini khususnya pelajaran akuntansi. Sikap siswa tersebut 

terdapat dalam dua pokok pandangan siswa, yakni penilaian siswa tehadap 

pelajaran akuntansi, apakah akuntansi dipandang sebagai sesuatu yang lebih baik 

atau tidak baik, bermanfaat atau tidak bermanfaat; dan adanya harapan siswa 

terhadap pelajaran akuntansi. 

 Seorang siswa yang memiliki keyakinan bahwa pelajaran akuntansi sulit, 

akan bersikap tidak menyukai pelajaran akuntansi dan akan berusaha menghindari 

pelajaran akuntansi. Sebaliknya, bagi siswa yang berkeyakinan bahwa pelajaran 

akuntansi penting dan berguna untuk membantu menyelesaikan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari mereka akan menyukai pelajaran tersebut dan bagi 

mereka yang menyukainya tidak ada hambatan untuk belajar akuntansi. 

 Sikap positif terhadap pelajaran akuntasi akan mempermudah siswa dalam 

menerima pelajaran akuntansi yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan 

prestasi belajar. Dengan demikian, dapat diduga bahwa semakin positif sikap 
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siswa terhadap pelajaran akuntansi semakin tinggi pula prestasi belajar siswa 

dalam mata pelajaran tersebut. 

 Motivasi belajar adalah suatu dorongan dalam diri seseorang sehingga ia 

berusaha untuk belajar agar memperoleh prestasi belajar yang lebih baik. 

Dorongan tersebut mempunyai tujuan, yakni meningkatnya prestasi belajar yang 

diukur dengan acuan tertentu. Ada dua sumber yang menimbulkan dorongan, 

yaitu: dorongan yang timbul dari diri anak sendiri (internal) dan dorongan yang 

timbul karena pengaruh dari luar (eksternal). Dorongan yang berasal dari dalam 

diri siswa tidak mudah dicari alasannya. 

 Siswa yang memiliki dorongan dari dalam diri sendiri akan belajar akuntansi 

dengan sungguh-sungguh, tetapi jika ditanya mengapa ia memiliki dorongan 

untuk belajar ia tidak dapat memberikan jawabannya. Siswa yang memiliki 

dorongan belajar yang berasal dari dalam diri sendiri tidak mudah terpengaruh 

untuk berubah niatnya dalam belajar. Selanjutnya, siswa yang memiliki dorongan 

yang beasal dari luar, yakni karena ganjaran atau hukuman juga belajar lebih giat 

untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Terdapat siswa yang giat belajar 

karena untuk mendapat hadiah dari sekolah jika ia mendapat peringkat sepuluh 

besar. Adapula anak yang giat belajar karena ia takut tidak bisa menjawab 

pertanyaan guru sewaktu maju ke depan kelas. Di samping itu, ada pula anak yang 

selalu giat belajar karena khawatir tidak lulus ujian sehingga tidak bisa 

melanjutkan sekolah yang lebih tinggi. 

 Siswa yang memiliki motivasi belajar berusaha menetapkan tujuan yang ingin 

dicapai dengan acuan atau standar tertentu, memperkirakan cara dan waktu yang 
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diperlukan serta mempertimbangkan pula tantangan yang akan dihadapinya 

(Siskandar 2008:438) Siswa yang bermotivasi akan membuat perencanaan belajar 

termasuk mengatur waktu belajarnya sehingga berupaya untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan akan dapat dicapai. Dengan kata lain dapat dikemukakan bahwa 

siswa yang bermotivasi belajar akan lebih siap dalam menerima pelajaran yang 

pada gilirannya akan dapat meningkatka prestasi belajarnya.  

 Menurut Baron & Byrne (dalam Hoang 2008) ada juga faktor lain yaitu 

gender yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan 

motivasi belajar siswa. Di sekolah menengah, pelajaran akuntansi lebih disukai 

siswa perempuan daripada siswa laki-laki. Hal ini disebabkan karena mata 

pelajaran akuntansi membutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam 

menyelesaikannya. Para ahli telah menunjukkan fakta bahwa, jenis kelamin 

mempengaruhi sikap, motivasi belajar dan cita-cita siswa sekolah menengah 

(Oaks 2002 dalam Hoang, 2008) 

 Dengan demikian, diduga selain sikap mengenai mata pelajaran akuntansi dan  

motivasi belajar akuntansi, gender ikut berpengaruh terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum. Dalam hal ini, gender sebagai variabel 

dummy. Secara rinci hubungan sikap, motivasi belajar dan gender dapat 

digambarkan sebagai berikut :  
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Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 

Sikap siswa mengenai mata 
pelajaran akuntansi 

(X1) 

 
Motivasi belajar akuntansi 

(X2) 

Gender 
(X3) 

 
Prestasi belajar akuntansi 

(Y) 

Dari gambar 2.2 di atas dapat dijelaskan bahwa sikap, motivasi belajar dan 

gender merupakan variabel bebas.  Prestasi belajar akuntansi merupakan variabel 

terikat. Dimana X1,  X2 dan X3 berpengaruh terhadap Y. 

 

2.7  Hipotesis   

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat 

kebenarannya dan  harus diuji secara empiris (Margono 2005:68). hipotesis 

dalam penelitian ini adalah :  

1) Ada pengaruh positif sikap, motivasi belajar dan gender terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun 

ajaran 2008/2009. 

2) Ada pengaruh positif sikap terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI 

MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2008/2009. 
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3) Ada pengaruh positif motivasi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa 

kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2008/2009. 

4) Ada pengaruh positif gender terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI 

MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2008/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

Menurut Arikunto populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

(2002:115). Populasi dalam penelitian ini yaitu semua siswa kelas XI MA Fathul 

Ulum kabupaten Grobogan tahun ajaran 2008/2009 yang berjumlah 70 orang.  

3.1.2 Sampel 

Menurut Arikunto (2002:120) sampel adalah sebagian atau wakil populasi 

yang diteliti. Dalam pengambilan sampel apabila subjeknya kurang dari 100, lebih 

baik diambil semua. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan populasi. Oleh karena itu, penelitian ini disebut penelitian populasi. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Arikunto 2002:99). Variabel dalam penelitian ini 

dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas (pengaruh) dan variabel terikat 

(terpengaruh). 

Adapun variabel-variabel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

3.2.1 Variabel terikat (dependen variable) 
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Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah prestasi belajar akuntansi 

siswa didefinisikan sebagai hasil yang telah dicapai seseorang 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 rapor siswa kelas XI 

MA Fathul Ulum Grobogan 

3.2.2 Variabel bebas (independent variabel) 

Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari : 

1) Sikap mengenai mata pelajaran akuntansi (Rosenberg dalam Azwar 2008:51) 

didefinisikan sebagai perasaan positif atau negatif siswa terhadap mata 

pelajaran akuntansi, dengan indikator : 

a) Respon siswa mengenai mata pelajaran akuntansi 

Sub indikator: 

1. Perhatian terhadap mata pelajaran akuntansi 

2. Mata pelajaran akuntansi merupakan prioritas utama 

3. Belajar akuntansi atas kemauan sendiri 

4. Berusaha untuk memahami mata pelajaran akuntansi 

b) Penilaian  siswa mengenaia mata pelajaran akuntansi 

Sub indikator: 

1. Senang mempelajari mata pelajaran akuntansi 

2. Senang mengerjakan tugas-tugas mata pelajaran akuntansi 

3. Senang mengerjakan ulangan mata pelajaran akuntansi 
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c) Tindakan yang dilakukan siswa 

Sub indikator: 

1. Belajar akuntansi atas kemauan sendiri 

2. Mencatat materi mata pelajaran akuntansi yang dianggap penting 

3. Mengerjakan soal-soal akuntansi 

4. Mengikuti mata pelajaran akuntansi  

2) Motivasi belajar (David Mc Clelland dalam Robbins 2002:61 ) didefinisikan 

sebagai dorongan atau keinginan siswa untuk belajar atau meningkatkan 

kemampuan, dengan indikator : 

a) Kebutuhan akan prestasi 

Sub indikator: 

1. Rajin mempelajari materi mata pelajaran akuntansi 

2. Aktif dalam proses belajar akuntansi di sekolah 

3. Mempunyai tujuan belajar akuntansi 

b) Kebutuhan akan kekuasaan 

Sub indikator: 

1. Bersaing dengan teman dalam mendapatkan nilai mata pelajaran 

akuntansi 

2. Berusaha meraih peringkat kelas 

c) Kebutuhan akan afiliasi 

Sub indikator: 

1. Belajar akuntansi bersama dengan teman  

2. Mengerjakan tugas akuntansi bersama dengan teman 
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3. Dukungan keluarga 

3) Gender (X3) sebagai variabel dummy atau variabel boneka merupakan variabel 

penjelas. Dalam penelitian ini yang dijadikan variabel dummy adalah gender 

(laki-laki dan perempuan). Dimana kelompok siswa perempuan diduga lebih 

rajin dan sukses dalam belajar akuntansi dibandingkan kelompok siswa laki-

laki. Kelompok siswa perempuan diberi kode D1 dan kelompok siswa laki-laki 

diberi kode D0. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

a.  Metode kuesioner (angket) 

  Metode kuesioner (angket) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang diketahui (Arikunto 2002:200). Metode ini 

digunakan untuk mengungkap data tentang sikap, motivasi dan gender siswa kelas 

XI MA Fathul Ulum kabupaten Grobogan tahun ajaran 2008/2009. 

b. Metode dokumentasi 

  Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bersumber 

pada barang-barang tertentu (Arikunto 2002:206). Metode dokumentasi dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data jumlah siswa kelas XI IPS, 

dan hasil yang berupa nilai rapor siswa. Metode ini digunakan untuk 

mengungkapkan variabel prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI MA Fathul 

Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2008/2009. 
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c. Metode observasi. 

  Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati kejadian gerak dan proses (Arikunto 2002:204). Metode ini digunakan 

untuk mengungkap sikap siswa kelasXI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan 

tahun ajaran 2008/2009 dalam proses belajar akuntansi di sekolah. 

  Dalam penelitian ini juga didukung dengan referensi atau literatur yang 

terkait pada permasalahan yang dikaji oleh penulis seperti sikap manusia teori dan 

pengukurannya, motivasi belajar mengajar dan lain-lain. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

3.4.1 Penyusunan Instrumen 

  Dalam penelitian ini digunakan jenis angket tertutup yaitu kuesioner yang 

disusun dengan menggunakan jawaban yang lengkap. Dengan angket ini 

diharapakan reponden mudah memberikan jawaban, karena alternatif jawaban 

sudah disediakan, sehingga membutuhkan waktu singkat dalam menjawabnya. 

Angket ini digunakan untuk mengungkap data tentang sikap, motivasi belajar, 

gender dan prestasi belajar siswa. 

  Jika data angket tentang sikap belajar telah diperoleh, maka jawaban diberi 

skor menggunakan skala Likert. Skor 5 untuk jawaban sangat setuju, skor 4 untuk 

jawaban setuju, skor 3 untuk jawaban netral, skor 2 untuk jawaban tidak setuju 

dan skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Sedangkan data angket motivasi 

belajar diberi skor 5 untuk jawaban selalu, skor 4 untuk jawaban sering, skor 3 
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untuk jawaban kadang-kadang, skor 2 untuk jawaban jarang dan skor 1 untuk 

jawaban tidak pernah. 

3.4.2  Uji Instrumen 

 Bermutu tidaknya data tergantung baik tidaknya instrumen pemgumpul 

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)   

a.  Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen(Arikunto 2002:217). instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkapkan data variabel yang diteliti secara tepat. Caranya dengan 

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

Apabila perhitungan dengan bantuan SPSS for windows release 15 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.   

Sebelum angket disebar pada responden sesungguhnya, terlebih dahulu 

dilakukan ujicoba instrumen (pilot tes) pada beberapa responden sebagai sampel. 

Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan pernyataan yang tidak relevan, 

mengevaluasi apakah pernyataan mudah dimengerti responden atau tidak, 
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menentukan apakah urutan pernyataan perlu diubah atau tidak dan untuk 

mengetahui lamanya pengisian angket. (Tika 2006:59) Berikut data hasil validitas 

instrumen yang telah diuji coba pada 10 siswa kelas XI MA Fathul  Ulum. 

Tabel 3.1. Hasil Analisis Validitas Instrumen 

No. 
butir 

Probabilitas 
(P value) 

Taraf 
Signifikansi

Kriteria No. 
butir 

Probabilitas 
(p value) 

Taraf 
signifikansi 

Kriteria 

1 0,000 0,05 Valid 23 0,000 0,05 Valid 
2 0,951 0,05 Invalid 24 0,000 0,05 Valid 
3 0,000 0,05 Valid 25 0,000 0,05 Valid 
4 0,000 0,05 Valid 26 0,000 0,05 Valid 
5 0,000 0,05 Valid 27 0,000 0,05 Valid 
6 0,036 0,05 Valid 28 0,000 0,05 Valid 
7 0,059 0,05 Invalid 29 0,000 0,05 Valid 
8 0,000 0,05 Valid 30 0,032 0,05 Valid 
9 0,036 0,05 Valid 31 0,032 0,05 Valid 
10 0,014 0,05 Valid 32 0,000 0,05 Valid 
11 0,046 0,05 Valid 33 0,008 0,05 Valid 
12 0,001 0,05 Valid 34 0,001 0,05 Valid 
13 0,009 0,05 Valid 35 0,006 0,05 Valid 
14 0,002 0,05 Valid 36 0,001 0,05 Valid 
15 0,010 0,05 Valid 37 0,000 0,05 Valid 
16 0,036 0,05 Valid 38 0,008 0,05 Valid 
17 0,001 0,05 Valid 39 0,001 0,05 Valid 
18 0,009 0,05 Valid 40 0,000 0,05 Valid 
19 0,002 0,05 Valid 41 0,008 0,05 Valid 
20 0,044 0,05 Valid 42 0,000 0,05 Valid 
21 0,009 0,05 Valid     
22 0,001 0,05 Valid     

 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan SPSS for windows 

release 15, diperoleh probabilitas (p value) untuk setiap butir instrumen 

mempunyai nilai < 0,05 yang berarti valid, kecuali butir instrumen no 2 dan 7 
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yang tidak valid karena mempunyai probabilitas > 0,05. Untuk butir instrumen 

yang tidak valid tidak dapat digunakan sebagai data penelitian.  

Sedangkan hasil uji validitas pada responden yang sesungguhnya, 

diperoleh nilai probabilitas (p value) < 0,05 untuk setiap butir insrtumen,  

Sehingga dapat dikatakan, pernyataan pada angket tersebut valid.(Lampiran) 

b. Reliabilitas  

Suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen itu baik. Instrumen yang baik adalah 

instrumen yang sudah reliabel yaitu yang akan menghasilkan data yang dipercaya. 

Instrumen yang reliabel adalah walaupun berkali-kali diambil hasilnya tetap sama. 

Jadi reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran terjadi apabila pengukuran 

dilakukan pada kelompok subyek yang sama. 

Pengujian reliabilitas dengan bantuan SPSS for windows release 15 

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 10 orang siswa 

kelas XI MA Fathul  Ulum. 

Tabel 3.2 Output SPSS Cronbach’s Alpha 

Variabel  Cronbach’s Alpha 
Sikap 0.951 
Motivasi Belajar 0,981 
  

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan SPSS, diperoleh angka 

Cronbach’s Alpha untuk sikap (X1) sebesar 0,951 dan motivasi belajar (X2) 

sebesar 0,981, dengan n = 10. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 
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nilai Cronbach’s Alpha > 0,60(Nunally dalam Ghozali 2001:133). Karena nilai 

alpha untuk masing-masing variabel > 0,60, maka angket tersebut reliabel dan 

dapat digunakan sebagai data penelitian. 

Sedangkan hasil uji pada responden yang sesungguhnya diperoleh angka 

Cronbach’s Alpha untuk sikap (X1) sebesar 0,882 dan motivasi belajar (X2) 

sebesar 0,876 dengan n = 70. Nilai tersebut > 0,60, maka angket ini reliabel dan 

dapat digunakan sebagai data penelitian. (Lampiran) 

 

3.5 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 : 

3.5.1 Metode analisis deskriptif persentase 

Untuk mengetahui tingkat persentase sikap siswa mengenai pelajaran 

akuntansi, motivasi belajar akuntansi dan prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI 

MA Fathul Ulum menggunakan metode analisis deskriptif analisis dengan rumus : 

  DP =  x 100%  

Keterangan : 

DP = Deskriptif persentase 

n  = Jumlah nilai yang diperoleh 

N = jumlah nilai ideal  

(Ali 1994:186) 

 
 



 
 

60

Penyajian hasil ini didasarkan pada distribusi frekuensi yang memberikan 

gambaran mengenai distribusi subjek menurut kategori-kategori nilai variabel. 

Untuk mengetahuinya berdasarkan pada nilai / 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 tertinggi = 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% 

Tabel 3.3 Kriteria Deskriptif Persentase Sikap, Motivasi Belajar 

Kategori No Interval 
Sikap Motivasi Belajar 

1 84% - 100% Sangat tinggi Sangat tinggi 
2 68% - 84% Tinggi Tinggi 
3 52% - 68% Sedang Sedang 
4 36%  - 52% Rendah Rendah 
5 20% - 36% Sangat rendah Sangat rendah 

 

Tabel 3.4 Kriteria Prestasi Belajar Akuntansi Siswa 

Interval Nilai Kriteria 
86-100 Sangat Tinggi 
71-85 Tinggi 
56-70 Sedang 
41-55 Rendah 
<40 Sangat Rendah 
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3.5.2 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. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal (Ghozali 2001:110) 

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 : 

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, maka model regresi tadak memenuhi asumsi normalitas. 

 

3.5.3 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.  

 

 
 



 
 

62

1. 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. 

Menuru Ghozali (2001:91) untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di 

dalam model regresi adalah sebagai berikut : 

a. Nilai R2 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 yang 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas 

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

VIF=1/tolerance) dan menunjukkan kolonieritas yang tinggi. Nilai cutoff  yang 

umum dipakai adalah 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. 
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2. 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 ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskesdatisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas  atau tidak terjadi 

heretoskedastisitas. Menurut Ghozali (2001:105) 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 membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

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

anka 0 (nol) pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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3.4.3 Metode Analisis Statistik Regresi Berganda  

Analisis regresi digunakan untuk membuat model matematika yang dapat 

menunjukkan hubungan antar variabel dipergunakan untuk membuat model 

matematika antara X1,  X2 dan X3 secara bersama dengan Y. 

Bentuk umum regresi dengan 3 variabel bebas adalah : 

Y =  a + β1X  +  β2X + β3Di + E 

Dimana : 

Y = Penafsiran variabel terikat(prestasi belajar) 

X1 = Variabel bebas 1 (sikap) 

X2 = Variabel bebas 2 (motivasi belajar) 

Di        = Variabel dummy, yaitu kelompok siswa perempuan  perempuan diduga 

lebih rajin dan sukses dalam belajar akuntansi dibandingkan kelompok 

siswa laki-laki. Kelompok siswa perempuan diberi kode D1 dan 

kelompok siswa laki-laki diberi kode D0. 

a = Konstanta 

 β1 = Koefisien regresi variabel bebas 1 (sikap) 

β2 = koefisian regresi variabel bebas 2 (motivasi belajar)  

β3 = koefisien regresi variabel bebas 3 (gender) 

E = kesalahan 

a. Uji Parsial (Uji t) 

Untuk mengetahui kemaknaan koefisien parsial, digunakan uji t. Caranya 

dengan membandingkan nilai probabilitas (p value) dengan taraf signifikansi 5% 
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(0,05). Apabila dari perhitungan dengan bantuan SPSS for windows release 15 

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

sikap, motivasi belajar dan gender berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi 

secara terpisah. Sebaliknya apabila diperoleh probabilitas (p value) > 0,05 maka 

dapat dikatakan bahwa variabel sikap, motivasi belajar dan gender tidak mampu 

menjelaskan atau tidak berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi secara 

terpisah. 

b. Uji Simultan (Uji F) 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis digunakan uji F yaitu untuk 

mengetahui sejauh mana variabel sikap, motivasi belajar dan gender 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 15 

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

sikap, motivasi belajar dan gender berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi 

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

probabilitas > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel sikap, motivasi belajar 

dan gender tidak mampu menjelaskan atau tidak berpengaruh terhadap prestasi 

belajar akuntansi secara bersama-sama. 

c. Koefisien determinasi (R2) 

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

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

data tuntun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi 

yang tinggi. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen yaitu nilai adjusted R2, 

karena nilai adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan kemodel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Madrasah Aliyah Fathul Ulum 

 Madrasah Aliyah Fathul Ulum berdiri pada tahun 1990, terletak di jalan raya 

Sulursari No. 20 Pandanharum Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan. 

Sekolahan ini menempati area seluas 10.000 M2. MA Fathul Ulum memiliki 7 

kelas, laboratorium komputer, ruang perpustakaan, ruang BK, ruang OSIS dan 

ruang dewan ambalan pramuka. Ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala 

sekolah, ruang guru dan ruang tata usaha membuat blok tersendiri. 

 Tenaga pengajar di MA Fathul Ulum berjumlah 26 orang. Sementara itu 

karyawan yang membantu operasional sekolah berjumlah 3 orang. Sedangkan 

jumlah siswa pada tahun ajaran 2008/2009 adalah 270 siswa, yang terbagi dalam 

kelas X ada 120 siswa, kelas XI ada 70 siswa dan kelas XII ada 80 siswa.   

 

4.2  Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Prestasi Belajar Akuntansi 

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

dicapai terhadap usaha belajar mata pelajaran akuntansi yang dinyatakan dalam 

bentuk angka yaitu rapor. Hasil prestasi siswa dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1 Distribusi dan Kategori Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas 
XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan  

Interval Nilai Kriteria Frekuensi Persentase 
86 – 100 Sangat Tinggi 0 0,00 % 
71 – 85 Tinggi 42 60 % 
56 – 70 Sedang 28 40 % 
41 – 55 Rendah 0 0,00% 

< 40 Sangat rendah 0 0,00 % 
Jumlah   

      Sumber : Dokumen guru 2009 

 Lebih jelasnya data tentang prestasi belajar akuntansi dapat disajikan secara 

grafis pada diagram batang berikut ini : 

 

Gambar 4.1 Diagram Distribusi Kategori Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas 
XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan 

 
 Berdasarkan gambar 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

kelas XI MA Fathul Ulum Grobogan yaitu 42 siswa (60%) memiliki prestasi 

belajar akuntansi dalam kategori tinggi, selebihnya 28 siswa (40%) memiliki 

prestasi belajar akuntansi dalam kategori sedang. Tidak ada siswa yang prestasi 

belajar akuntansinya dalam kategori sangat tinggi, rendah dan sangat rendah.   
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4.2.2 Deskripsi Sikap 

 Berdasarkan hasil penelitian deskripsi persentase untuk sikap siswa mengenai 

mata pelajaran akuntansi diperoleh persentase rata – rata sebesar 73,89% 

berdasarkan deskriptif persentase termasuk dalam kategori tinggi. Ditinjau dari 

sikap siswa mengenai mata pelajaran akuntansi diperoleh hasil seperti disajikan 

pada tabel sebagai berikut : 

 Tabel 4.2 Distribusi Variabel Sikap Mengenai Mata Pelajaran Akuntansi Siswa 
Kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan. 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
 84,0% < %< 100,0% Sangat Tinggi 8 11,43% 
68,0% < % < 84,0% Tinggi 44 62,86% 
52,0% < % < 68,0% Sedang 18 25,17% 
36,0% < % < 52,0% Rendah 0 0% 
20,0% < % < 36,0% Sangat Rendah 0 0% 

Jumlah 70 100% 
 Sumber : Data penelitian yang telah diolah dengan SPSS  

 Lebih jelasnya data tentang sikap siswa mengenai mata pelajaran akuntansi 

tersebut di atas dapat disajikan secara grafis pada diagram batang berikut ini : 

 

Gambar 4.2 Diagram Distribusi Kategori Sikap Mengenai Mata Pelajaran 
Akuntansi Siswa Kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten 
Grobogan. 
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 Berdasarkan gambar 4.2 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

kelas XI MA Fathul Ulum yaitu 44 siswa (62,86%) memiliki sikap yang termasuk 

dalam kategori tinggi, selebihnya yaitu 18 siswa (25,71%) memiliki sikap sedang 

dan hanya ada 8 siswa (11,43%) yang memiliki sikap mengenai mata pelajaran 

akuntansi dalam kategori sangat tinggi. 

 Ditinjau  dari tiap-tiap indikator sikap siswa kelas XI MA Fathul Ulum 

kabupaten Grobogan mengenai mata pelajaran akuntansi yang terdiri dari respon 

siswa mengenai mata pelajaran akuntansi, penilaian siswa mengenai mata 

pelajaran akuntansi dan tindakan yang dilakukan siswa mengenai mata pelajaran 

akuntansi diperoleh hasil seperti tersaji pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Deskripsi Tiap Indikator Sikap  

Sikap Indikator 
Mean Kriteria 

a.Respon siswa mengenai mata 
 pelajaran akuntansi 

84,50% Sangat Tinggi 

b.Penilaian siswa mengenai 
mata pelajaran akuntansi 

72,25% Tinggi 

c.Tindakan yang dilakukan  
siswa menenai mata pelajaran 
akuntansi 

76,92% Tinggi 

 

4.2.3 Deskripsi Motivasi Belajar 

 Berdasarkan hasil penelitian deskripsi persentase untuk sikap siswa mengenai 

mata pelajaran akuntansi diperoleh persentase rata – rata sebesar 60,23% 

berdasarkan deskriptif persentase termasuk dalam kategori sedang. Secara lebih 

rinci ditinjau dari jawaban masing–masing siswa diperoleh hasil seperti 

terangkum pada tabel berikut : 
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 Tabel 4.4 Distribusi Variabel Motivasi Belajar Siswa Kelas XI MA Fathul 
Ulum Kabupaten Grobogan. 

Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84,0% < % < 100,0% Sangat Tinggi 4 5,71% 
68,0% < % < 84,0% Tinggi 21 30,00% 
52,0% < % < 68,0% Sedang 23 32,85% 
36,0% < % < 52,0% Rendah 11 15,71% 
20,0% < % < 36,0% Sangat Rendah 11 15,71% 

Jumlah 70 100% 
Sumber : Data penelitian setelah diolah dengan SPSS  

 Lebih jelasnya data tentang motivasi belajar siswa kelas XI MA Fathul Ulum 

kabupaten Grobogan pada tabel diatas disajikan secara grafis pada diagram batang 

berikut ini : 

 

Gambar 4.3 Diagram Distribusi Kategori Motivasi Belajar Siswa Kelas XI MA 
Fathul Ulum Kabupaten Grobogan 

 
 Berdasarkan gambar 4.3 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

yaitu 23 siswa (32,85%) memiliki motivasi belajar dalam kategori sedang, 

selebihnya yaitu 11 siswa (15,71%) memiliki motivasi belajar rendah,  11 siswa 

(15,71%) memiliki motivasi belajar sangat rendah, 21 siswa (30,00%) memiliki 

motivasi belajar tinggi dan hanya 4 siswa (5,71%) yang memiliki motivasi belajar 

dalam ketegori sangat tinggi. 
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 Ditinjau dari tiap indikator motivasi belajar yang terdiri dari kebutuhan akan 

prestasi, kebutuhan akan kekuasaan dan kebutuhan akan afiliasi diperoleh hasil 

seperti tersaji pada tabel 4.5 berikut ini : 

Tabel 4.5 Deskripsi Tiap Indikator Motivasi Belajar Siswa Kelas XI MA 
Fathul Ulum Kabupaten Grobogan. 

Motivasi Belajar Indikator 
Mean Kriteria 

a.Kebutuhan akan prestasi 61,56% Sedang 
b.Kebutuhan akan kekuasaan 72,29% Tinggi 
c.Kebutuhan akan afiliasi 54,05% Sedang 

 

4.2.4 Deskripsi Gender 

 Perbedaan gender berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi yang dicapai 

siswa. Hal ini bisa dilihat dari jumlah siswa perempuan lebih banyak mencapai 

prestasi belajar akuntansi yang tinggi dibandingkan dengan siswa laki-laki. Mata 

pelajaran akuntansi lebih disukai siswa perempuan daripada siswa laki-laki karena 

mata pelajaran akuntansi membutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam 

menyelesaikannya. Lebih jelasnya pencapaian prestasi belajar akuntansi siswa 

kelas XI MA Fathul Ulum Grobogan terangkum pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 Distribusi Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Perempuan Kelas XI 
MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan 

Interval Nilai Kriteria Frekuensi Persentase 
86 – 100 Sangat Tinggi 0 0,00% 
71 – 85 Tinggi 18 48,65% 
56 – 70 Sedang 19 51,35% 
41 – 55 Rendah 0 0,00% 

> 40 Sangat Rendah 0 0,00% 
Jumlah 37 100% 

  

 

 
 



 
 

73

 Lebih jelasnya data tentang prestasi belajar akuntansi siswa perempuan 

tersebut di atas dapat disajikan secara grafis pada diagram batang berikut ini : 

 

Gambar 4.4 Diagram Distribusi Kategori Prestasi Belajar Siswa Perempuan 
Kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan 

 

Tabel 4.7 Distribusi Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Laki-Laki Kelas 
XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan  

Interval Nilai Kriteria Frekuensi Persentase 
86 - 100 Sangat Tinggi 0 0,00% 
71 - 85 Tinggi 5 15,15% 
56 - 70 Sedang 28 84,85% 
41 - 55 Rendah 0 0,00% 

> 40 Sangat Rendah 0 0,00% 
Jumlah 33 100% 
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 Lebih jelasnya data tentang prestasi belajar akuntansi siswa perempuan 

tersebut di atas dapat disajikan secara grafis pada diagram batang berikut ini : 

 

Gambar 4.5 Diagram Distribusi Kategori Prestasi Belajar Siswa Laki-Laki Kelas 
XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan 

 
Berdasarkan gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

perempuan kelas XI MA Fathul Ulum Grobogan yaitu 19 siswa (51,35%) 

memiliki prestasi belajar akuntansi sedang, selebihnya 18 siswa (48,65%) 

memiliki prestasi belajar akuntansi tinggi. Tidak ada siswa yang memiliki prestasi 

belajar akuntansi yang sangat tinggi, rendah dan sangat rendah. 

Berdasarkan gambar 4.5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa laki-

laki kelas XI MA Fathul Ulum Grobogan yaitu 28 siswa (84,85%) memiliki 

prestasi belajar akuntansi sedang, selebihnya 5 siswa (15,15%) memiliki prestasi 

belajar akuntansi tinggi. Tidak ada siswa yang memiliki prestasi belajar akuntansi 

yang sangat tinggi, rendah dan sangat rendah. 
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Dengan demikian dapat dilihat bahwa gender sebagai variabel dummy 

mempengaruhi prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum 

Grobogan. Kelompok siswa perempuan dengan peubah D1 lebih rajin dan sukses 

dalam belajar akuntansi dibandingkan siswa laki-laki dengan peubah D0. Oleh 

karena itu, jumlah siswa perempuan yang memiliki perestasi belajar akuntansi 

tinggi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa laki-laki. 

 

4.2.5 Uji Prasyarat Regresi Berganda 

Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah dalam regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji ini digunakan 

grafik P-plot of Regrassion Standardized Residual  dengan menggunakan bantuan 

SPSS for windows Realise 15. Apabila titik – titik mendekati garis diagonal dapat 

disimpulkan data berdistribusi normal. 
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Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansi

 

Gambar 4.6 P-P Plot Kenormalan Data 

  Terlihat bahwa titik – titik yang terbentuk mendekati garis diagonal 

yang berarti data berdistribusi normal. 
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   Gambar 4.7 Kurve Uji Normalitas Data 

 
 



 
 

77

4.2.6 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolinearitas 

 Uji mutikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan yang 

sempurna antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas 

dapat terlihat jika nilai VIF di bawah 10 dan nilai toleransi di atas 0,1. 

  Tabel 4.8 Besaran Nilai Toleransi dan Variance Inflatiator Factor (VIF) 

Coefficientsa

.501 1.995

.585 1.709

.804 1.244

Sikap Mengenai Mata Pelajaran
Akuntansi
Motivasi Belajar Akuntansi
Gender

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansia. 
 

Sumber : Data penelitian setelah diolah dengan SPSS 

 Terlihat dari hasil output SPSS reliase 15 nilai VIF untuk variabel 

sikap mengenai mata pelajaran akuntansi sebesar 1,995, motivasi belajar 

akuntansi 1,709 dan variabel dummy sebesar 1,244. Nilai VIF dari ketiga 

variabel tersebut sangat jauh dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 

0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 

multikolinearitas. 

b. Uji Heteroskesdatisitas 

 Model regresi selain harus tidak mengandung multikolinearitas juga harus 

memenuhi syarat tidak adanya heteroskesdatisitas. Pengujian heteroskesdastisitas 

dapat dilihat dari scatter plot, apabila titik-titik yang membentuk suatu pola 
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tertentu yang berarti mengandung heteroskesdastisitas. Sebaliknya apabila titik-

titik yang terbentuk tidak teratur dan berada di atas maupun di bawah angka nol 

pada sumbu vertikal, dapat disimpulkan bahwa regresi tidak mengandung 

heteroskesdatisitas. 
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Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansi

 

Gambar 4.8 Scatterplot 

 Terlihat pada grafik di atas ternyata 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.     

 Dari uji asumsi klasik di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi 

diperoleh efektif untuk menyatakan pengaruh sikap, motivasi belajar dan gender 

sebagai variabel dummy terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI 

MA Fathul Ulum 
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4.1.7 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda  

a. Uji Hipotesis 

Dalam rangka menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis 

regresi berganda. Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda dengan 

menggunakan program SPSS for window release 15 diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Koefisien Regresi 

Coefficientsa

51.509 3.050 16.888 .000

.159 .052 .333 3.036 .003

.103 .025 .428 4.219 .000

1.485 .707 .182 2.101 .039

(Constant)
Sikap Mengenai Mata
Pelajaran Akuntansi
Motivasi Belajar
Akuntansi
Gender

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansia. 
 

Sumber : Data penelitian setelah diolah dengan SPSS 

 Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan koefisien regresi yang diperoleh yaitu 

: Y = 51.509 + 0,159 X1 + 0,103 X2 + 1.485 Di + E. Persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna sebagai berikut : 

1. Konstanta = 51,509 

Jika variabel sikap, motivasi dan gender tidak ada, maka prestasi belajar 

akuntansi siswa akan menjadi sebesar 51,509 

2. Koefisien X1 (sikap) = 0,159 
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Jika sikap mengalami peningkatan sebesar 1 poin sementara motivasi belajar 

dan gender tetap, maka akan menyebabkan kenaikan prestasi belajar akuntansi 

sebesar 0,159  

3. Koefisien X2 (motivasi belajar) = 0,103 

Jika motivasi belajar mengalami kenaikan sebesar 1 poin sementara sikap dan 

gender tetap, maka akan menyebabkan kenaikan prestasi sebesar 0,103  

4. Koefisien X3 (gender) = 1.485 

Variabel dummy yaitu kelompok siswa perempuan dengan kode D1  lebih rajin 

dan sukses dalam belajar akuntansi dibandingkan kelompok siswa laki-laki 

dengan kode D0. 

Dalam rangka pengujian hipotesis yang telah diajukan dilakukan dengan 

menggunakan alat uji statistik yaitu uji F dan uji t. 

a. Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Pengujian hipotesis secara simultan digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

variabel sikap, motivasi belajar dan gender berpengaruh terhadap pretasi belajar 

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

dapat dilihat pada tabel 4.10 dan terdapat pada out put SPSS for window release 

15 sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan 
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ANOVAb

699.029 3 233.010 33.262 .000a

462.343 66 7.005
1161.371 69

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Gender, Motivasi Belajar Akuntansi, Sikap Mengenai M
Pelajaran Akuntansi

a. 

Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansib. 
 

        Sumber : Data penelitian setelah diolah dengan SPSS 

 Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji simultan dengan menggunakan analisis varian 

untuk regresi diperoleh diperoleh Fhitung 33,262 dengan nilai signifikansi 0,000. 

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

bahwa secara simultan (bersama-sama) sikap, motivasi belajar dan gender 

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

berbunyi ada pengaruh positif sikap, motivasi belajar dan gender terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum Grobogan diterima. 

b. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

 Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu sikap (X1), motivasi 

belajar (X2) dan gender (X3) terhadap prestasi belajar akuntansi (Y). Hasil analisis 

regresi selengkapnya dapat dilihat pada lampiran dan terdapat pada output SPSS 

15 berikut ini : 

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial 
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Coefficientsa

51.509 3.050 16.888 .000

.159 .052 .333 3.036 .003

.103 .025 .428 4.219 .000

1.485 .707 .182 2.101 .039

(Constant)
Sikap Mengenai Mata
Pelajaran Akuntansi
Motivasi Belajar
Akuntansi
Gender

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansia. 
 

Sumber : Data penelitian setelah diolah dengan SPSS 

 

 

1. Pengaruh sikap terhadap prestasi belajar akuntansi 

Berdasarkan perhitungan pada lampiran dan terangkum pada tabel 4.11 di atas 

menunjukkan bahwa untuk variabel sikap diperoleh thitung 3,036 dengan 

signifikansi 0,003. Karena nilai signifikansi < level of signifikan (0,05) dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial sikap berpengaruh terhadap prestasi belajar 

akuntansi. Oleh karena itu, hipotesis yang berbunyi ada pengaruh positif sikap 

mengenai mata pelajaran akuntansi terhadap prestasi belajar  akuntansi siswa 

kelas XI MA Fathul Ulum Grobogan diterima.  

2. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran dan terangkum pada tabel 4.11  

di atas menunjukkan bahwa untuk variabel motivasi belajar diperoleh thitung 

4,219 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai  nilai signifikansi < level of 

signifikan (0,05) dapat disimpulkan bahwa secara parsial motivasi belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Oleh karena itu, hipotesis 
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yang berbunyi ada pengaruh positif sikap motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar  akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum Grobogan diterima. 

3. Pengaruh gender terhadap prestasi belajar akuntansi 

Berdasarkan hasil perhitungan pada lampiran dan terangkum pada tabel 4.11 di 

atas menunjukkan bahwa untuk variabel motivasi belajar diperoleh thitung 2,101 

dengan nilai signifikansi 0,039. Karena nilai  nilai signifikansi < level of 

signifikan (0,05) dapat disimpulkan bahwa secara parsial gender berpengaruh 

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

ada pengaruh positif gender terhadap prestasi belajar  akuntansi siswa kelas XI 

MA Fathul Ulum Grobogan diterima. 

c. Koefisien Determinasi (R2) 

 Hasil hitung koefisien determinasi secara simultan dapat dilihat pada tabel 4.12 

berikut : 

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi Simultan 

Model Summaryb

.776a .602 .584 2.64673 .000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate Sig. F Change

Change
Statistics

Predictors: (Constant), Gender, Motivasi Belajar Akuntansi, Sikap
Mengenai Mata Pelajaran Akuntansi

a. 

Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansib. 
 

 Berdasarkan hasil analisis dari tabel 4.12 dioeroleh adjusted R square (R2) 

sebesar 0,584 yang berarti 58,4% variabel prestasi belajar akuntansi dapat 

dipengaruhi oleh sikap, motivasi belajar dan gender. Selebihnya 41,6% variabel 

prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor lain di luar model regresi ini.  
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Hasil hitung koefisien determinasi secara parsial dapat dilihat pada tabel 4.13 

berikut : 

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi Parsial 

Coefficientsa

.688 .350 .236 .501 1.995

.686 .461 .328 .585 1.709

.432 .250 .163 .804 1.244

Sikap Mengenai Mata
Pelajaran Akuntansi
Motivasi Belajar
Akuntansi
Gender

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Prestasi Belajar Akuntansia. 
 

Dilihat dari koefisien korelasi parsial pada tabel 4.13, sikap memberikan pengaruh 

terhadap prestasi belajar akuntansi sebesar 0,1225 atau 12,25%. 

Dilihat dari koefisien korelasi parsial pada tabel 4.13, motivasi belajar 

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi sebesar 0,2125 atau 

21,25%. 

Dilihat dari koefisien korelasi parsial pada tabel 4.13, gender memberikan 

pengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi sebesar 0,625 atau 6,25%. 

 

4.3 Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap, motivasi belajar dan gender 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi belajar siswa kelas XI MA Fathul 

Ulum Kabupaten Grobogan. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji parsial variabel 

sikap diperoleh thitung 3,036 dengan nilai signifikansi 0,003. Variabel motivasi 

belajar diperoleh thitung 4,219 dengan nilai signifikansi 0,000. Variabel gender 

diperoleh thitung 2,101 dengan nilai signifikansi 0,039. Karena nilai signifikansi 
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variabel sikap, motivasi belajar dan gender < level of signifikan maka dapat 

disimpulkan bahwa secara parsial sikap, motivasi belajar dan gender berpengaruh 

terhadap prestasi belajar akuntansi.  

Besarnya pengaruh sikap, motivasi belajar dan gender terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan adalah 

58,4%. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa selain sikap, motivasi belajar 

dan gender, prestasi belajar akuntansi juga ditentukan oleh faktor lain seperti 

faktor kecerdasan, faktor minat, faktor kecerdasan, faktor minat dan perhatian, 

faktor lingkungan dan lainnya sebesar 41,6%. 

Bentuk pengaruh antara sikap, motivasi dan gender dengan prestasi belajar 

akuntansi adalah pengaruh positif yang ditunjukkan dari harga-harga koefisien 

regresi yang bertanda positif. Dengan demikian dapat  dijelaskan bahwa jika 

variabel sikap, motivasi belajar dan gender siswa kelas XI MA Fathul Ulum lebih 

diperbaiki, maka akan diikuti dengan meningkatnya prestasi belajar akuntansi dan 

sebaliknya jika variabel sikap, motivasi belajar dan gender menurun, maka akan 

diikuti dengan menurunnya prestasi belajar yang dicapai. 

 Prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten 

Grobogan dipengaruhi oleh sikap siswa. Hal ini konsekuen dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Siskandar tahun 2008 yang berjudul sikap dan motivasi 

siswa dalam kaitan dengan hasil belajar akuntansi di SMA. Penelitian ini juga 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya dan santhosh Panda 

tahun 2007 yang berjudul develpoment and factor analysis of  instrument to 

meansure faculty attitude e-learning. Pengaruh siswa kelas XI MA Fathul Ulum 
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Kabupaten Grobogan sebesar 12,25 %. Kondisi tersebut dikarenakan penguasaan 

materi pelajaran akuntansi dari siswa tergantung pada respon, penilaian dan 

tindakan yang dilakukan siswa mengenai mata pelajaran akuntansi semakin positif 

respon, penilaian dan tindakan yang dilakukan siswa mengenai mata pelajaran 

akuntansi maka siswa cenderung lebih perhatian terhadap mata pelajaran 

akuntansi, mata pelajaran akuntansi menjadi prioritas utama, berusaha untuk 

memahami mata pelajaran akuntansi, senang mempelajari mata pelajaran 

akuntansi, senang mengerjakan tugas mata pelajaran akuntansi, senang 

mengerjakan soal-soal ulangan mata pelajaran akuntansi, belajar akan kemauan 

sendiri, mencatat materi pelajaran akuntansi yang dianggap penting, mengerjakan 

soal-soal akuntansi dan selalu mengikuti pelajaran akuntansi. 

Hal tersebut diperkuat pendapat Rosenberg (dalam Azwar 2008:51) 

memandang pengertian komponen kognitif sikap tidak saja sebagai apa yang 

diketahui mengenai objek sikap akan tetapi mencakup pula apa yang dipercaya 

mengenai  hubungan antara objek sikap itu dengan nilai-nilai penting lainnya 

dalam diri individu. Dengan pandangan ini Rosenberg telah mengemukakan 

secara lebih spesifik bagaimana organisasi antara komponen afektif dan 

komponen kognitif sikap. Komponen afektif sendiri didefinisikannya dengan 

tidak berbeda sebagaimana telah dirumuskan oleh Thurtone, yaitu perasaan 

negatif atau positif yang dimiliki oleh seseorang terhadap objek. Manusia, 

mempunyai kebutuhan untuk mencapai dan memelihara konsistensi afektif-

kognitif. Haruslah diakui bahwa sikap (positif atau negatif) tergantung pada 

masing-masing siswa karena hal ini sifatnya perbedaan individual terdapat hal-hal 
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yang bersifat umum yang berlaku bagi para siswa pada umumnya. Ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan dalam sikap yaitu respon, penilaian dan tindakan yang 

dilakukan siswa mengenai mata pelajaran akuntansi. Semakin positif respon, 

penilaian dan tindakan yang dilakukan siswa mengenai mata pelajaran akuntansi 

tentunya prestasi belajar yang dicapai juga akan semakin tinggi.   

Prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten 

Ggobogan juga dipengaruhi oleh motivasi belajar. Hal ini konsekuen dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Meihua Liu tahun 2007 yang berjudul Chinese 

students motivation to learn at the tertiary level. Diantara variabel sikap, motivasi 

belajar dan gender, yang berpengaruh paling dominan terhadap prestasi belajar 

akuntansi adalah motivasi belajar akuntansi yaitu 21,25%. Kondisi tersebut 

dikarenakan dalam kegiatan belajar motif merupakan suatu penggerak yang 

mendorong seseorang melakukan sesuatu dan dalam hal ini motif yang 

mendorong siswa untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik menyangkut 

kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan dan kebutuhan akan afiliasi. 

Hal tersebut didukung oleh teori yang dikemukakan oleh David Mc  Clelland  

(dalam Hasibuan 2003:112) bahwa motivasi akan semakin mendalam apabila 

didasari bahwa setiap orang mempunyai tiga jenis kebutuhan yaitu : kebutuhan 

akan prestasi (nAch), kebutuhan akan kekuasaan (nPow) dan kebutuhan akan 

afiliasi (nAff). Teori Mc Clelland menyimpulkan bahwa individu-individu yang 

mempunyai nAch tinggi akan memfokuskan pencapaian tujuan atau sukses 

berbeda dari mereka yang fokusnya menghindari kegagalan. Adanya motivasi 

dalam diri siswa menjadikan siswa rajin mempelajari mata pelajaran akuntansi, 
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aktif dalam proses belajar akuntasi di sekolah, mempunyai tujuan belajar 

akuntansi, bersaing dengan teman dalam mendapatkan nilai akuntansi di atas rata-

rata, berusaha mendapatkan peringkat kelas, belajar akuntansi bersama dengan 

teman, mengerjakan tugas akuntansi bersama dengan teman. Secara nyata 

berdasarkan hasil deskripsi data penelitian menunjukkan bahwa saat ini motivasi 

siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan secara umun dalam 

kategori sedang. Kondisi tersebut dikarenakan masih banyak siswa yang kurang 

rajin mempelajari mata pelajaran akuntansi, tidak aktif dalam proses belajar 

akuntasi di sekolah, belum mempunyai tujuan belajar akuntansi, malas bersaing 

dengan teman dalam mendapatkan nilai akuntansi di atas rata-rata, kurang 

berusaha mendapatkan peringkat kelas, jarang belajar dan mengerjakan tugas 

akuntansi bersama dengan teman. Berdasarkan deskripsi data penelitian 

menunjukkan bahwa motivasi siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten 

Grobogan belum optimal. 

Selain sikap dan motivasi belajar, gender juga berpengaruh terhadap 

prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan. 

Hal ini konsekuen dengan penelitian yang dilakukan oleh Thien Hoang tahun 

2008 yang berjudul the effect of grade level, gender, and ethnicity on attitude and 

learning environment in accounting in high school. Pengaruh gender terhadap 

orestasi belajar akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum sebesar 6,25%. 

Kondisi ini dikarenakan mata pelajaran akuntansi  membutuhkan ketekunan dan 

ketelitian dalam menyelesaikannya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Kanai & 

Norman dalam Hoang, 2008 bahwa Perbedaan jenis kelamin berpengaruh 
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terhadap prestasi belajar akuntansi siswa sekolah menengah. Pelajaran akuntansi 

lebih disukai  siswa perempuan daripada siswa laki-laki. Hal ini disebabkan  

karena mata pelajaran akuntansi  membutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam 

menyelesaikannya. 

Kondisi-kondisi tersebut menjadikan pencapaian prestasi belajar siswa 

menjadi tidak optimal. Berdasarkan distribusi kategori prestasi belajar akuntansi 

menunjukkan bahwa prestasi siswa perempuan lebih baik daripada siswa laki-laki. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai rapor siswa yang menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa perempuan kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan yaitu 19 

siswa (51,35%) memiliki prestasi belajar akuntansi sedang, selebihnya 18 siswa 

(48,65%) memiliki prestasi belajar akuntansi tinggi. Tidak ada siswa yang 

memiliki prestasi belajar akuntansi yang sangat tinggi, rendah dan sangat rendah. 

Sedangkan sebagian besar siswa laki-laki kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten 

Grobogan yaitu 28 siswa (84,85%) memiliki prestasi belajar akuntansi sedang, 

selebihnya 5 siswa (15,15%) memiliki prestasi belajar akuntansi tinggi. Tidak ada 

siswa yang memiliki prestasi belajar akuntansi yang sangat tinggi, rendah dan 

sangat rendah. 

Dengan demikian dapat dilihat bahwa gender sebagai variabel dummy 

mempengaruhi prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum 

Kabupaten Grobogan. Kelompok siswa perempuan dengan peubah D1 lebih rajin 

dan sukses dalam belajar akuntansi dibandingkan siswa laki-laki dengan peubah 

D0. Oleh karena itu, jumlah siswa perempuan yang memiliki perestasi belajar 

akuntansi tinggi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah siswa laki-laki. 
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Mengacu pada hasil penelitian ini dimana prestasi belajar akuntansi siswa 

kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan belum optimal, maka perlu 

kiranya mendapatkan perhatian secara serius dari berbagai pihak guna 

meningkatkannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan berdasarkan temuan 

dari penelitian ini adalah dengan meningkatkan sikap, motivasi belajar dan gender 

sehingga timbul rasa kecintaan terhadap mata pelajaran akuntansi, dari rasa cinta 

ini akan muncul semangat untuk belajar dan memahami mata pelajaran akuntansi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasannya, maka dapat diambil suatu 

simpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh positif sikap, motivasi belajar dan gender terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan 

tahun ajaran 2008/2009. 

2. Ada pengaruh positif antara sikap dan prestasi belajar akuntansi siswa 

kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2008/2009. 

3. Ada pengaruh positif antara motivasi belajar dan prestasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 

2008/2009. 

4. Ada pengaruh positif antara gender dan prestasi belajar akuntansi siswa 

kelas XI MA Fathul Ulum Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2008/2009 
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5.2 Saran  

Berdasarkan temuan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan dalam 

kesimpulan di atas, maka selanjutnya peneliti menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatkan respon, penilaian dan tindakan yang positif mengenai 

mata pelajaran akuntansi maka disarankan guru melengkapi media 

pembelajaran akuntansi seperti sarana dan prasarana sekolah. 

2. Untuk meningkatkan motivasi belajar akuntansi siswa yang berprestasi 

kurang diperlukan adanya kerjasama dengan siswa yang cukup baik 

prestasinya dengan belajar kelompok. 

3. Bagi para siswa khususnya siswa laki-laki hendaknya lebih meningkatkan 

prestasi belajar akuntansi dengan lebih tekun belajar. 
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