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Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Pada Kompetensi Dasar Menyusun Laporan 

Keuangan Perusahaan Dagang Pada Siswa Kelas X Program Keahlian Akuntansi  
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Pembimbing II Lyna Latifah, S.Pd., S.E., M.Si. 

 

Kata Kunci : Hasil Belajar, Minat Belajar, Disiplin Belajar 

 

Proses pembelajaran yang baik adalah suatu proses belajar yang bersifat interaktif 

untuk menghasilkan produk (hasil belajar) yang optimal. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal pada hasil belajar siswa kelas X 

Akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 

belum maksimal. Hal ini dilihat dari nilai ulangan harian siswa yang masih 

dibawah kriteria ketuntasan minimal dikarenakan kurangnya kesiapan dan 

dorongan untuk belajar serta kurangnya perilaku kedisiplinan didalam kelas. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh minat belajar dan 

disiplin belajar terhadap hasil belajar belajar akuntansi pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang pada siswa kelas X program 

keahlian akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh minat belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar 

akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 

pada siswa kelas X program keahlian akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X Akuntansi yang berjumlah 60 

siswa. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yang berjumlah 

60 siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

survey. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi dan 

skala psikologi. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif persentase 

dan analisis regresi berganda. 

Hasil analisis regresi menunjukkan terdapat pengaruh secara simultan antara 

minat belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar sebesar 64,90%, terdapat 

pengaruh secara parsial antara minat belajar terhadap hasil belajar sebesar 

13,40%, dan terdapat pengaruh secara parsial antara disiplin belajar terhadap hasil 

belajar sebesar 25,40%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa minat belajar dan 

disiplin belajar berpengaruh terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi 

dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang pada siswa kelas X 

program keahlian akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak secara simultan 

maupun parsial. Saran berdasarkan hasil penelitian ini adalah siswa diharapkan 

dapat meningkatkan disiplin belajarnya, khususnya perilaku kedisiplinan siswa 
didalam kelas, dalam hal mengikuti pembelajaran di kelas dan mengerjakan tugas 

atau PR yang diberikan oleh guru. 
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ABSTRACT 

 

 

Pangestuti, Dyah Ajeng. 2012. The influence of Learning Interest and Discipline 

Learning on The Study Result at The Basic Competency to Prepare Financial 

Statements of Trading Company in Class X Program Accounting Expertise in 

SMK Sultan Fattah Demak Academic Year 2011/2012. Final Project. Economic 

Education Department. Faculty of Economics. Semarang State University. 

Advisor. Dr. Partono Thomas, MS. Co Advisor. Lyna Latifah, S.Pd., S.E., M.Si. 

 

Keywords  : The Study Result, Learning Interest, Discipline Learning. 

 

This research is based on results of initial observation students of class X 

Accounting at the basic competency to prepare financial statements of trading 

companies is not maximal. It can be seen from the results of student learning that 

is still below the minimum completeness criteria due to a lack of interest in 

students as readiness to learn, drive to learn and a lack of discipline in the 

classroom behavior. This study aims to determine influence of learning interest 

and discipline learning on learning outcomes at the basic competency to prepare 

financial statements of trading company in class X program accounting expertise 

in SMK Sultan Fattah Demak, academic year 2011/2012. 

Population and samples in this study are students of class X Accounting totaling 

60 students. This research type is quantitative survey approach. The variables 

studies are learning interest and discipline in learning as independent variables 

and learning outcomes as the dependent variable. The methods of data collection 

by documentation and psychological scales. The data analysis method used in this 

research is descriptive percentage analysis and multiple regression analysis. 

The results of regression analysis shows that there is simultaneous influence 

among  learning interest and learning discipline on study result at 64.90%, there is 

a partial influence between learning interest on the study result at 13.40%, and 

there is a partial influence between learning discipline on the study result at 

25.40%. 

The conclusion partially and simultaneously learning interest and learning 

discipline influence on the study result at the basic competency to prepare 

financial statements of trading company in class X program accounting expertise 

in SMK Sultan Fattah Demak. Advice based on the results of this study are 

expected to improve student learning disciplines, especially the behavior of the 

students discipline in the classroom, in the following of classroom learning and 

doing chores or homework given from teacher. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu upaya dalam mempersiapkan sumber 

daya manusia yang memiliki keahlian dan keterampilan sesuai tuntutan 

pembangunan bangsa, dimana kualitas suatu bangsa sangat dipengaruhi 

oleh faktor pendidikan. Perwujudan masyarakat yang berkualitas tersebut 

menjadi tanggung jawab pendidikan terutama dalam menyiapkan peserta 

didik menjadi subyek yang semakin berperan menampilkan keunggulan 

dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan profesional pada bidang 

masing-masing.  

Menurut Hamalik (2008:11), pendidikan adalah suatu proses dalam 

rangka mempengaruhi peserta didik supaya mampu menyesuaikan diri 

sebaik mungkin dengan lingkungannya. Dengan demikian berarti 

pendidikan akan menimbulkan perubahan dalam diri peserta didik yang 

memungkinkannya untuk mempunyai peran penting dalam kehidupan 

masyarakat. Dapat pula dikatakan bahwa pendidikan merupakan suatu 

tindakan yang memungkinkan terjadinya belajar dan perkembangan. 

Adanya interaksi yang positif dapat mendorong proses belajar dan 

perkembangan siswa. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan yang 

tertuang dalam Undang- Undang No.20 tahun 2003, pasal 3 yang berbunyi 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
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membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk perkembangan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab“.  

Dalam suatu pendidikan terdapat kegiatan atau proses pembelajaran. 

Kegiatan pembelajaran tersebut dilaksanakan oleh guru sebagai pendidik 

dan siswa sebagai peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan 

siswa menuju kearah kedewasaan. Proses pembelajaran yang baik adalah 

suatu proses belajar yang bersifat interaktif untuk menghasilkan produk 

(hasil belajar) yang optimal.  Untuk mencapai hasil belajar yang optimal 

tidak terlepas dari kondisi-kondisi dimana kemungkinan siswa dapat 

belajar dengan efektif dan mengembangkan pengetahuan yang pernah 

diperoleh. Keberhasilan kegiatan pembelajaran ditunjukkan oleh siswa 

melalui aspek-aspek yang mencakup aspek afektif (sikap), aspek kognitif 

(pengetahuan), dan aspek psikomotorik (keterampilan). Diantara aspek-

aspek tersebut, aspek yang paling mudah diketahui atau diukur adalah 

aspek kognitif karena aspek ini dapat ditunjukkan dengan hasil belajar 

siswa baik berupa nilai ulangan harian, nilai mid semester, nilai 

semesteran maupun nilai ujian nasional.  

Didalam kegiatan pembelajaran, siswa akan dinilai keberhasilan 

belajarnya melalui tes hasil belajar, baik secara tertulis maupun secara 

lisan. Hasil belajar yang diharapkan adalah hasil belajar yang baik karena 
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setiap siswa menginginkan hasil belajar yang baik dan tinggi. Siswa yang 

hasil belajarnya tinggi dapat dikatakan bahwa siswa tersebut telah 

melampaui batas ketuntasan minimal yang ditentukan, karena salah satu 

indikator bahwa kegiatan pembelajaran dikatakan berhasil adalah apabila 

hasil belajar siswa sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Siswa yang telah mencapai kriteria ketuntasan minimal, dinyatakan tuntas 

dan diberi pengayaan sedangkan siswa yang belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal, dinyatakan tidak tuntas dan diberi remidi.  

American Institute of Certified Public Accountant dalam Ghozali 

(2007:51), menyebutkan bahwa akuntansi adalah seni (art) mencatat, 

mengklasifikasikan dan meringkas transaksi atau peristiwa yang dilakukan 

sedemikian rupa dalam bentuk uang, atau paling tidak memiliki sifat 

keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Secara umum, akuntansi 

dapat dipahami sebagai suatu proses kegiatan mengolah data keuangan 

dalam rangka menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan atau organisasi 

ekonomi yang bersangkutan. Pengajaran akuntansi di sekolah sangat 

penting untuk membekali siswa tentang pengetahuan akuntansi supaya 

siswa dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari pada lingkungan 

keluarga, masyarakat dan perusahaan tempat dia bekerja kelak. Oleh 

karena itu, pembelajaran akuntansi di sekolah diharapkan dapat menarik 

perhatian siswa supaya siswa termotivasi dan merasa senang dalam belajar 

akuntansi, sehingga hasil belajarnya pun tinggi dan baik. 
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Kompetensi dasar menyusun laporan keuangan pada perusahaan 

dagang merupakan salah satu kompetensi dasar yang ada didalam standar 

kompetensi siklus akuntansi perusahaan dagang. Laporan keuangan itu 

sendiri merupakan tujuan utama dari siklus akuntansi perusahaan dagang. 

Kompetensi dasar ini memerlukan kejelian dan konsentrasi yang tinggi 

dalam mengerjakannya serta membutuhkan ketekunan dalam 

mempelajarinya. Tidak semua siswa dapat menguasai kompetensi dasar 

tersebut, siswa-siswa yang memiliki kesabaran dan ketekunan belajar yang 

tinggi akan mampu menguasainya karena materi pada kompetensi dasar 

ini saling berkaitan antara materi yang satu dengan materi lainnya.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan pada bulan Mei 2012 di 

SMK Sultan Fattah Demak, menunjukkan adanya permasalahan dengan 

hasil belajar akuntansi siswa, khususnya pada kompetensi dasar menyusun 

laporan keuangan perusahaan dagang. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

ulangan harian siswa kelas X Akuntansi pada tahun ajaran sebelumnya 

yaitu tahun ajaran 2010/2011, hasilnya menunjukkan bahwa nilai ulangan 

harian siswa pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang sebagian besar masih berada dibawah KKM yang 

ditentukan, yaitu 75. 
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Tabel 1.1 Data Nilai Ulangan Harian Akuntansi “Menyusun Laporan 

Keuangan Perusahaan Dagang” Tahun Ajaran 2010/2011 

 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 
KKM 

Ketuntasan 

Tuntas 
Prosentase 

Tuntas (%) 

Tidak 

Tuntas  

Prosentase 

Tidak 

Tuntas (%) 

X_AK 1 21 75 10 48% 11 52% 

X_AK 2 21 75 9 43% 12 57% 

Sumber : Dokumen guru diolah, 2012 

Seperti disajikan dalam tabel 1.1, sebagian besar siswa kelas X 

program keahlian Akuntansi belum mencapai kriteria ketuntasan minimal 

(KKM) yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Seluruh siswa kelas X 

program keahlian Akuntansi berjumlah 42 siswa, pada ulangan harian 

kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang, siswa 

kelas X Akuntansi 1 yang tuntas sebesar 48% dan siswa yang tidak tuntas 

sebesar 52%. Sedangkan kelas X Akuntansi 2, siswa yang tuntas sebesar 

43%, dan sebanyak 57% siswa belum tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan siswa untuk mencapai nilai ulangan harian sesuai kriteria 

ketuntasan minimal pada kompetensi dasar tersebut masih tergolong 

rendah. Dari data tersebut, peneliti menduga bahwa siswa-siswa tersebut 

mengalami permasalahan atau kesulitan dalam belajar akuntansi sehingga 

mengakibatkan hasil belajar mereka kurang maksimal. 

Permasalahan atau kesulitan belajar siswa yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari  

faktor intern siswa maupun faktor ekstern siswa. Menurut Slameto 

(2010:54), faktor – faktor yang mempengaruhi belajar siswa digolongkan 
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menjadi 2, yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar 

(faktor intern) dan faktor yang ada diluar individu (faktor ekstern). Faktor 

intern meliputi faktor jasmani (faktor kesehatan dan cacat tubuh), faktor 

psikologis (inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan 

kesiapan) dan faktor kelelahan (kelelahan jasmani dan kelelahan rohani). 

Faktor ekstern meliputi faktor keluarga (cara orangtua mendidik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orangtua dan latar belakang kebudayaan), faktor sekolah 

(metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas 

rumah), faktor masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, media 

massa, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat). 

Bagi siswa kelas X Akuntansi, pelajaran akuntansi khususnya untuk 

kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang dirasa 

cukup rumit, salah sedikit saja dalam memasukkan angka bisa 

mempengaruhi hasil akhir pengerjaan mereka. Dari data yang ada 

diketahui bahwa sebagian besar siswa kelas X program keahlian 

Akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak untuk pencapaian hasil belajar 

akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang masih tergolong rendah. 

Dari hasil observasi di lapangan, lokasi SMK Sultan Fattah Demak 

sudah cukup strategis karena jauh dari suara bising kendaraan bermotor 
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dan hiruk pikuk jalan raya. Dari hasil pengamatan kegiatan pembelajaran 

di kelas, proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan suasana kelas 

terlihat tenang meskipun masih ada dua sampai empat orang siswa 

didalam kelas dengan santainya berbicara sendiri sedangkan guru pada 

saat itu sedang menjelaskan materi pelajaran. Selain itu, masih ada 

beberapa siswa yang keluar masuk kelas selama jam pelajaran 

berlangsung.  

Terjadi kesenjangan antara harapan dan realita yang ada di SMK 

Sultan Fattah Demak, yaitu tuntutan untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses pembelajaran yang salah satunya dapat dilihat dari hasil belajar 

akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang yang diharapkan mencapai nilai 75 sesuai dengan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang telah ditentukan. Namun realitanya, 

sebagian besar siswa masih memperoleh nilai dibawah kriteria ketuntasan 

minimal, siswa merasa kesulitan dalam belajar akuntansi sehingga 

mengakibatkan tidak tercapainya hasil belajar akuntansi pada kompetensi 

dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang yang sesuai dengan 

kriteria ketuntasan minimal. Dari banyaknya faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar akuntansi juga kondisi yang ada di SMK Sultan Fattah 

Demak tersebut, maka peneliti memilih dua faktor yaitu faktor minat 

belajar dan disiplin belajar yang diduga mempunyai pengaruh kuat 

terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan 
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keuangan perusahaan dagang pada siswa kelas X program keahlian 

akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak. 

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Prayitno (2009) 

mengenai pengaruh metode pembelajaran, pemanfaatan media 

pembelajaran dan minat belajar terhadap nilai tes pokok bahasan 

akuntansi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa minat belajar secara 

parsial berpengaruh terhadap nilai tes pokok bahasan akuntansi pada siswa 

kelas X SMA Negeri 11 Semarang sebesar 0,250 atau 25%.  

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Wahyu Anggoro 

Setyaji (2010) dengan judul Pengaruh Lingkungan Keluarga, Motivasi 

Belajar dan Disiplin Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Kelas XI 

Program Keahlian Akuntansi di SMK Masehi PSAK Ambarawa. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara 

disiplin belajar terhadap prestasi belajar akuntansi kelas XI program 

keahlian Akuntansi di SMK Masehi PSAK Ambarawa. Besarnya pengaruh 

secara parsial antara disiplin belajar terhadap prestasi belajar adalah 

sebesar 29,27%. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan termasuk metode 

penelitian survey, dimana peneliti melakukan perlakuan data. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala psikologi 

dengan model likert dimana ada dua skala yaitu skala minat belajar (untuk 

mengukur variabel minat belajar) dan skala disiplin belajar (untuk 

mengukur variabel disiplin belajar) serta metode dokumentasi (untuk 
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mencari data hasil belajar akuntansi yaitu nilai ulangan harian akuntansi 

pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang). 

Oleh karena itu, penelitian ini akan membuktikan apakah minat belajar 

dan disiplin belajar berpengaruh terhadap hasil belajar akuntansi pada 

kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penyusun mengambil judul 

penelitian “PENGARUH MINAT BELAJAR DAN DISIPLIN 

BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR AKUNTANSI PADA 

KOMPETENSI DASAR MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN 

PERUSAHAAN DAGANG PADA SISWA KELAS X PROGRAM 

KEAHLIAN AKUNTANSI DI SMK SULTAN FATTAH DEMAK 

TAHUN AJARAN 2011/2012” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bertolak dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh minat belajar dan disiplin belajar terhadap hasil 

belajar akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang pada siswa kelas X Akuntansi di SMK Sultan 

Fattah Demak? 

2. Adakah pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada 

kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 

pada siswa kelas X Akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak? 
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3. Adakah pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada 

kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 

pada siswa kelas X Akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Bertolak dari permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh minat belajar dan disiplin belajar terhadap hasil 

belajar akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang pada siswa kelas X Akuntansi di SMK Sultan 

Fattah Demak. 

2. Mengetahui pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar akuntansi 

pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang pada siswa kelas X Akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak. 

3. Mengetahui pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar akuntansi 

pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang pada siswa kelas X Akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak. 

  

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan 

informasi tentang pentingnya pengaruh minat belajar dan disiplin 
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belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian 

selanjutnya dengan menambah variabel lain yang berhubungan 

dengan usaha mencapai hasil belajar akuntansi yang maksimal 

pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan rujukan dan sebagai literatur dalam 

pelaksanaan penelitian yang relevan dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pendidik atau guru, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan bagi guru untuk lebih memahami faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa, terutama 

minat belajar dan disiplin belajar siswa sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan evaluasi untuk pengajaran selanjutnya. 

b. Bagi sekolah, penelitian ini sebagai referensi untuk mengambil 

kebijakan sekolah dalam kaitannya dengan peningkatan hasil 

belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Hasil Belajar Akuntansi  

 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Slameto (2010:2) mendefinisikan belajar sebagai suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya.  

Menurut Gagne dalam Slameto (2010:13), definisi belajar ada dua 

yaitu : 

a. Belajar ialah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam 

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan dan tingkah laku 

b. Belajar adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang 

diperoleh dari instruksi.  

Sedangkan Fajar (2004:10), mendefinisikan belajar sebagai suatu 

proses kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman, 

maka siswa perlu diberi waktu yang memadai untuk melakukan proses itu. 

Hal ini bisa diartikan memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk 

berpikir ketika siswa tersebut sedang menghadapi masalah sehingga siswa 

mempunyai kesempatan untuk membangun sendiri gagasannya. 

Dari kedua definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu 
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bentuk perubahan yang positif, baik berupa perubahan dari aspek kognitif, 

afektif maupun psikomotoris.   

2.1.2 Tujuan Belajar 

Seseorang dikatakan berhasil dalam belajar apabila ia berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Berikut ini 

dikemukakan tujuan dari belajar. 

Menurut Dalyono (2005 : 49-50), tujuan dari belajar adalah : 

a. Belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam diri  

b. Belajar bertujuan mengubah kebiasaan, dari yang buruk menjadi baik 

c. Belajar bertujuan mengubah sikap, dari negatif menjadi positif, tidak 

hormat menjadi hormat, benci menjadi sayang, dan sebagainya 

d. Belajar bertujuan menambah pengetahuan dalam berbagai bidang 

ilmu. 

2.1.3 Prinsip-Prinsip Belajar 

Prinsip-prinsip belajar menurut teori Gestalt dalam Slameto 

(2010:9), antara lain : 

a. Belajar berdasarkan keseluruhan 

b. Belajar adalah suatu proses perkembangan 

c. Siswa sebagai organisme keseluruhan 

d. Terjadi transfer 

e. Belajar adalah reorganisasi pengalaman 

f. Belajar harus dengan insight 
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g. Belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan dan 

tujuan siswa 

h. Belajar berlangsung terus menerus 

Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip-prinsip belajar menurut 

teori Gestalt. 

a. Belajar berdasarkan keseluruhan 

Hal ini berarti bahwa dalam belajar hendaknya siswa berusaha untuk 

menghubungkan suatu materi pelajaran dengan materi pelajaran yang 

lain sebanyak mungkin. Karena mempelajari satu mata pelajaran 

secara menyeluruh lebih mudah dimengerti daripada mempelajarinya 

hanya per bagian. 

b. Belajar adalah suatu proses perkembangan 

Dalam hal ini siswa baru dapat mempelajari dan merencanakan bila 

ia telah matang untuk menerima bahan pelajaran. 

c. Siswa sebagai organisme keseluruhan 

Maksudnya, dalam belajar siswa tidak hanya belajar secara 

intelektualnya saja tetapi juga segi emosional dan jasmaninya. 

d. Terjadi transfer 

Bila siswa sudah mempunyai kemampuan untuk menguasai suatu 

materi pelajaran maka hal tersebut dapat dipindahkan untuk 

kemampuan yang lain. 
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e. Belajar adalah reorganisasi pengalaman 

Belajar itu baru timbul ketika siswa menemui sebuah situasi atau 

persoalan baru dan ia menghadapinya dengan menggunakan segala 

pengalaman yang telah dimiliki. Atau dengan kata lain, siswa 

mengadakan analisis reorganisasi pengalamannya. 

f. Belajar harus dengan insight 

Insight adalah ketika siswa dalam proses belajar tersebut, ia melihat 

pengertian tentang keterkaitan tertentu dalam unsur yang 

mengandung suatu problem. 

g. Belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan dan 

tujuan siswa. 

Di sekolah, siswa diajak untuk membicarakan tentang suatu proyek 

agar siswa tahu tujuan yang akan dicapai dan yakin akan 

manfaatnya. 

h. Belajar berlangsung terus menerus 

Artinya bahwa pengetahuan itu tidak hanya diperoleh di sekolah 

tetapi juga di luar sekolah, dalam pergaulan sehari-hari, juga di 

lingkungan bermasyarakat. 

Menurut pendapat lain yaitu pendapat dari Fajar (2004 : 11-12) 

terdapat beberapa prinsip dalam belajar diantaranya : 

a. Belajar harus berorientasi pada tujuan yang jelas 

b. Proses belajar akan terjadi bila seseorang dihadapkan pada situasi 

problematis 
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c. Belajar dengan pemahaman akan lebih bermakna daripada belajar 

dengan hafalan 

d. Belajar secara menyeluruh akan lebih berhasil daripada belajar 

secara terbagi-bagi 

e. Belajar memerlukan kemampuan dalam menangkap intisari pelajaran 

itu sendiri 

f. Belajar merupakan proses yang kontinu 

g. Proses belajar memerlukan metode yang tepat 

h. Belajar memerlukan minat dan perhatian siswa. 

Prinsip-prinsip belajar diatas sejalan dengan prinsip belajar 

sepanjang hayat, harus berlanjut sepanjang hidup dalam rangka 

mengembangkan, menambah kesadaran untuk belajar dan selalu belajar 

dalam segala bidang. Prinsip belajar tersebut mengacu pada empat pilar 

pendidikan secara universal, yaitu belajar untuk mengetahui (learning to 

know), belajar untuk melakukan (learning to do), belajar menjadi diri 

sendiri (learning to be) dan belajar untuk hidup dalam kebersamaan 

(learning to live together).  

2.1.4 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah 

melalui kegiatan belajar. Keller dalam Abdurrahman (2003:38) 

memandang hasil belajar sebagai keluaran dari suatu sistem pemrosesan 

berbagai masukan yang berupa informasi. Menurut Sudjana (2004:22), 
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hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah 

ia menerima pengalaman belajar.  

Dalam sistem pendidikan nasional, rumusan tujuan pendidikan baik 

tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi 

hasil belajar dari Benyamin Bloom yang secara garis besar membaginya 

dalam tiga ranah yaitu ranah kognitif, ranah afektif dan ranah 

psikomotoris. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual, 

ranah afektif berkenaan dengan sikap, dan ranah psikomotoris berkenaan 

dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan bertindak (Sudjana, 

2004:22). 

Dari penjelasan para ahli diatas, secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa dari 

proses belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotoris. 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang, dengan indikator nilai ulangan harian siswa pada kompetensi 

dasar tersebut. 

2.1.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, yaitu faktor yang 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar baik yang berasal dari dalam 

orang yang belajar maupun dari luar dirinya (Djaali, 2008:98). 



18 
 

 
 

Slameto (2010 : 54-60) dalam bukunya yang berjudul “Belajar dan 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi”, faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar, antara lain : 

1. Faktor Intern dibagi menjadi tiga faktor yaitu faktor jasmaniah, faktor 

psikologis dan faktor kelelahan. 

a. Faktor Jasmaniah, meliputi : 

1) Faktor kesehatan 

Dikatakan sebagai faktor yang mempengaruhi belajar karena 

proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang 

terganggu, selain itu juga ia akan cepat lelah, kurang bersemangat 

ataupun ada gangguan kelainan fungsi alat inderanya serta 

tubuhnya. 

2) Cacat tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau 

kurang sempurna mengenai tubuh. Keadaan cacat tubuh juga dapat 

mempengaruhi belajar.  

b. Faktor Psikologis, meliputi : 

1) Inteligensi 

Inteligensi mempunyai pengaruh terhadap kemajuan belajar. Siswa 

yang mempunyai tingkat inteligensi yang tinggi akan lebih berhasil 

daripada siswa yang mempunyai tingkat inteligensi rendah. 
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2) Perhatian 

Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus 

mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. 

3) Minat 

Minat mempunyai pengaruh yang besar terhadap belajar karena 

bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat 

siswa, maka ia tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya karena 

tidak ada daya tarik baginya.  

4) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Kemampuan itu baru akan 

terealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah belajar. Misal 

orang yang berbakat dalam mengetik akan lebih lancar dalam 

mengetik dibandingkan dengan yang tidak berbakat dalam bidang 

tersebut. 

5) Motif 

Motif yang kuat sangat diperlukan dalam belajar. Untuk mencapai 

tujuan yang akan dicapai  perlu berbuat, sedangkan yang menjadi 

penyebab berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya 

penggeraknya.  

6) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat dalam pertumbuhan seseorang 

dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 
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kecakapan baru. Jadi kemajuan baru untuk memiliki kecakapan itu 

tergantung dari kematangan dan belajar. 

7) Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberi response atau bereaksi. 

Kesiapan perlu diperhatikan dalam proses belajar karena jika siswa 

belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya 

akan lebih baik. 

c. Faktor Kelelahan 

Baik kelelahan dari segi jasmani maupun rohani dapat mempengaruhi 

belajar. Agar siswa dapat belajar dengan baik haruslah menghindari 

jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajar, sehingga diperlukan 

kondisi yang bebas dari kelelahan. 

2. Faktor Ekstern terbagi atas faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor 

masyarakat. 

a. Faktor Keluarga, meliputi : 

1) Cara orang tua mendidik 

Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap 

belajar anaknya. Mungkin anak sendiri sebenarnya pandai tetapi 

karena cara belajarnya tidak teratur, akhirnya kesukaran-kesukaran 

menumpuk sehingga mengalami ketinggalan dalam belajarnya dan 

akhirnya anak malas belajar. 
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2) Relasi antar anggota keluarga 

Demi kelancaran belajar serta keberhasilan anak, perlu diusahakan 

relasi yang baik didalam keluarga. Hubungan yang baik adalah 

hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai dengan 

bimbingan dan bila perlu hukuman-hukuman untuk mensukseskan 

belajar anak sendiri. 

3) Suasana rumah 

Agar anak dapat belajar dengan baik perlulah diciptakan suasana 

rumah yang tenang dan tenteram. Didalam suasana rumah yang 

tenang dan tenteram selain anak betah tinggal di rumah, anak juga 

dapat belajar dengan baik. 

4) Keadaan ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi erat hubungannya dengan belajar anak. Anak 

yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, 

juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja, 

kursi, penerangan, peralatan tulis, buku, dan lain-lain. 

5) Pengertian orang tua 

Anak dalam belajar perlu dorongan dan pengertian orang tua. 

Kadang-kadang anak mengalami lemah semangat, orang tua wajib 

memberi pengertian dan mendorongnya, membantu sedapat 

mungkin kesulitan yang dialami anak di sekolah. 
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6) Latar belakang kebudayaan 

Tingkat pendidikan atau kebiasaan didalam keluarga 

mempengaruhi sikap anak dalam belajar. Perlu ditanamkan 

kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak agar mendorong 

semangat anak untuk belajar. 

b. Faktor Sekolah, meliputi : 

1) Metode mengajar 

Metode mengajar guru dapat mempengaruhi belajar siswa. Agar 

siswa dapat belajar dengan baik maka metode mengajar harus 

diusahakan yang setepat, seefisien dan seefektif mungkin. 

2) Kurikulum 

Kurikulum yang terlalu padat, diatas kemampuan siswa, tidak 

sesuai dengan bakat, minat dan perhatian siswa dapat berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Perlu diingat bahwa sistem instruksional 

sekarang menghendaki proses belajar mengajar yang sesuai 

kebutuhan siswa. 

3) Relasi guru dengan siswa 

Didalam relasi (guru dengan siswa) yang baik, siswa akan 

menyukai gurunya, juga akan menyukai mata pelajaran yang 

diberikannya sehingga siswa berusaha mempelajari sebaik-

baiknya. Jika siswa membenci gurunya, ia akan segan mempelajari 

mata pelajaran yang diberikannya akibatnya pelajarannya tidak 

maju. 



23 
 

 
 

4) Relasi siswa dengan siswa 

Menciptakan relasi yang baik antarsiswa adalah perlu, agar dapat 

memberikan pengaruh yang positif terhadap belajar siswa. 

5) Disiplin sekolah 

Agar siswa belajar lebih maju, siswa harus disiplin didalam belajar 

baik di sekolah, di rumah dan di perpustakaan.  

6) Alat pelajaran 

Alat pelajaran yang lengkap dan tepat akan memperlancar 

penerimaan bahan pelajaran yang diberikan kepada siswa. Jika 

siswa mudah menerima pelajaran dan menguasainya, maka 

belajarnya akan menjadi lebih giat dan lebih maju. 

7) Waktu Sekolah 

Waktu sekolah ialah waktu terjadinya proses belajar mengajar di 

sekolah. Waktu sekolah juga mempengaruhi belajar siswa. Jika 

siswa bersekolah pada waktu kondisi badannya sudah lelah, 

misalnya pada siang hari, siswa akan susah berkonsentrasi dan 

berpikir pada kondisi badan yang lemah tadi. Jadi memilih waktu 

sekolah yang tepat akan memberi pengaruh yang positif terhadap 

belajar. 

8) Standar pelajaran diatas ukuran 

Guru dalam menuntut penguasaan materi harus sesuai dengan 

kemampuan siswa masing-masing. Yang penting tujuan yang 

dirumuskan dapat tercapai. 
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9) Keadaan gedung 

Dengan jumlah siswa yang banyak serta variasi karakteristik 

mereka masing-masing menuntut keadaan gedung yang memadai 

didalam setiap kelas. 

10) Metode belajar 

Banyak siswa melaksanakan cara belajar yang salah. Dengan cara 

belajar yang tepat akan efektif hasil belajar siswa.  

11) Tugas rumah 

Waktu belajar terutama adalah di sekolah. Selain untuk belajar, 

waktu di rumah biarlah digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain. 

Maka diharapkan guru jangan terlalu banyak memberi tugas yang 

harus dikerjakan di rumah, sehingga anak tidak mempunyai waktu 

lagi untuk kegiatan lain. 

c. Faktor Masyarakat, meliputi : 

1) Kegiatan siswa dalam masyarakat 

Kegiatan siswa dalam masyarakat dapat berpengaruh terhadap 

belajarnya. Untuk itu siswa perlu membatasi kegiatannya dalam 

masyarakat supaya jangan sampai mengganggu belajarnya. Jika 

mungkin lebih baik memilih kegiatan yang mendukung belajar. 

2) Media massa 

Media massa yang baik akan memberi pengaruh yang baik 

terhadap siswa dan juga belajarnya. Sebaliknya media massa yang 
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jelek juga berpengaruh jelek terhadap siswa dan terhadap 

belajarnya. 

3) Teman bergaul 

Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka perlu diusahakan 

supaya siswa memiliki teman bergaul yang baik dan pembinaan 

pergaulan yang baik serta pengawasan dari orang tua dan pendidik 

harus cukup bijaksana. 

4) Bentuk kehidupan masyarakat 

Kehidupan masyarakat disekitar siswa juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Untuk itu perlu mengusahakan lingkungan yang baik 

agar siswa dapat belajar dengan baik. 

Dari penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar tersebut diatas, dua faktor yang menjadi variabel yang 

mempengaruhi hasil belajar akuntansi pada penelitian ini adalah faktor 

minat belajar (X1) dan faktor disiplin belajar (X2). 

2.1.6 Gambaran Umum Kompetensi Dasar Menyusun Laporan  

Keuangan Perusahaan Dagang 

 

Laporan keuangan (financial statement) pada dasarnya adalah tujuan 

utama dari proses kegiatan akuntansi keuangan. Dalam hal ini laporan 

keuangan perusahaan merupakan hasil (output) dari proses akuntansi 

perusahaan dagang atau siklus akuntansi perusahaan dagang. Pengertian 

daripada laporan keuangan itu sendiri adalah sekumpulan informasi 

keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang disajikan dalam 
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bentuk laporan sistematis yang mudah dibaca dan dipahami oleh semua 

pihak yang membutuhkan.  

Dalam sebuah perusahaan, manajemen perusahaan bertugas 

menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban 

manajemen kepada pemilik perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan 

tersebut, pemilik perusahaan akan dapat mengetahui berhasil tidaknya 

manajemen dalam mengelola perusahaan. 

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen 

berikut ini (Ikatan Akuntan Indonesia, 2004:39) : 

a. Neraca (balance sheet) 

Neraca perusahaan minimal mencakup aktiva berwujud, aktiva tidak 

berwujud, aktiva keuangan, investasi yang diperlakukan 

menggunakan metode ekuitas, persediaan, piutang usaha dan piutang 

lainnya, kas dan setara kas, hutang usaha dan utang lainnya, 

kewajiban yang diestimasi, kewajiban berbunga jangka panjang, hak 

minoritas, modal saham dan pos ekuitas lainnya. 

b. Laporan laba rugi (income statement) 

Laporan laba rugi perusahaan minimal mencakup pendapatan, laba 

rugi usaha, beban pinjaman, bagian dari laba atau rugi perusahaan 

afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan menggunakan metode 

ekuitas, beban pajak, laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, 

pos luar biasa, hak minoritas, dan laba atau rugi bersih untuk periode 

berjalan. 
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c. Laporan perubahan ekuitas (capital statements)   

Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau 

penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan 

berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus 

diungkapkan dalam laporan keuangan. 

d. Laporan arus kas (statement of cash flow) 

Perusahaan memerlukan kas untuk melaksanakan usaha, untuk 

melunasi kewajiban, dan untuk membagikan dividen kepada para 

investor. Pernyataan ini mewajibkan semua perusahaan menyajikan 

laporan arus kas. Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan 

keuangan lain, laporan arus kas dapat memberikan informasi yang 

memungkinkan para pemakai untuk mengevaluasi perubahan dalam 

aktiva bersih perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan 

solvabilitas) dan kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta 

waktu arus kas dalam rangka adaptasi dengan perubahan keadaan 

dan peluang. 

e. Catatan atas laporan keuangan 

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau 

rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan labe rugi, laporan 

arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan 

seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. 

Berdasarkan pemaparan di atas, secara singkat penyusunan laporan 

keuangan perusahaan merupakan hasil (output) dari proses kegiatan 
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akuntansi keuangan yang bertujuan memberikan informasi kepada pihak-

pihak yang membutuhkan, diantaranya : kreditor atau calon kreditor, 

pemerintah, karyawan dan lain sebagainya. Tidak semua pemaparan 

mengenai unsur-unsur laporan keuangan tersebut diajarkan pada siswa 

kelas X program keahlian akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak. Unsur-

unsur laporan keuangan yang dipelajari hanya meliputi laporan laba rugi, 

laporan perubahan modal, dan neraca. 

2.1.7 Hasil Belajar Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan 

Dagang 

 

Kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan 

merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam 

program keahlian akuntansi. Kompetensi dasar ini bertujuan menyiapkan 

lulusan untuk menjadi tenaga kerja yang mampu bekerja mandiri dalam 

bidang akuntansi, memiliki pengetahuan, menguasai keterampilan,  

bersikap profesional serta jujur dan teliti.  

Adapun sistem penilaian yang dilakukan untuk memperoleh hasil 

belajar siswa pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang adalah berdasarkan tes tertulis dan tugas yang 

diberikan guru kepada siswa. Nilai ulangan harian pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang merupakan salah satu 

indikator dalam pengukuran hasil belajar akuntansi dalam kompetensi 

dasar ini, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai ulangan harian siswa pada 

kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang dapat 

mewakili hasil belajar akuntansi siswa pada kompetensi dasar ini. 
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2.2 Minat Belajar 

2.2.1 Pengertian Minat  

Minat merupakan salah satu faktor utama yang mendukung 

kesuksesan siswa dalam belajar. Kondisi belajar mengajar yang efektif 

adalah dengan adanya minat siswa dalam belajar. Minat siswa sangat besar 

pengaruhnya terhadap belajar sebab dengan minat, siswa akan melakukan 

sesuatu yang diminatinya, sebaliknya tanpa minat siswa tidak akan 

melakukan sesuatu. 

Definisi minat secara sederhana diberikan oleh Hilgard dalam 

Slameto (2010:57). Hilgard mendefinisikan “interest is tendency to pay 

attention to and enjoy some activity or content,” yang berarti bahwa minat 

diartikan sebagai perhatian dan kenikmatan dalam beraktivitas atau 

melakukan suatu hal. Begitu pula dengan Slameto (2010:180) yang 

mengatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan 

pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

 Crow and Crow dalam Djaali (2008:121) mengatakan bahwa minat 

berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk 

menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman 

yang diransang oleh kegiatan itu sendiri. Pendapat lain dengan sederhana  

mendefinisikan minat (interest) sebagai kecenderungan dan kegairahan 

yang tinggi atau keinginan besar terhadap sesuatu (Syah, 2007:151). 

Berdasarkan pemaparan oleh para ahli diatas mengenai minat, dapat 

disimpulkan bahwa pada dasarnya minat adalah suatu ketertarikan 
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seseorang terhadap suatu hal yang ia tunjukkan dengan memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap hal tersebut. Dengan begitu yang 

dimaksud dengan minat belajar adalah kesadaran dan kemampuan untuk 

belajar sesuatu dengan senang hati, mempunyai perhatian yang lebih 

terhadap sesuatu yang disukainya dan ikut berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan. Jika dikaitkan dengan pembelajaran akuntansi, siswa yang 

memiliki minat yang besar terhadap mata pelajaran akuntansi maka ia 

akan cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap mata 

pelajaran akuntansi dan hal itu ia tunjukkan dengan adanya motivasi atau 

dorongan untuk belajar dan ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran 

akuntansi yang diminatinya tersebut.  

2.2.2 Jenis-Jenis Minat 

Menurut Salfram dalam Slameto (2010:181) ada tiga cara yang 

digunakan dalam mengungkapkan minat, yaitu : 

1. Minat yang diekspresikan (expressed interest), seseorang dapat 

mengungkapkan minat atau pilihannya dengan kata-kata tertentu 

2. Minat yang diwujudkan (manifest interest), seseorang dapat 

mengungkapkan minat bukan dengan kata-kata tetapi tindakan atau 

perbuatan, ikut serta berperan aktif dalam aktivitas tertentu 

3. Minat yang diinventariskan (inventoried interest), seseorang 

memiliki minat-minat dapat diukur dengan menjawab sejumlah 

pertanyaan atau urutannya. 
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2.2.3 Cara Membangkitkan Minat Belajar 

Berkaitan dengan hal belajar, apabila seorang siswa memiliki minat 

terhadap mata pelajaran tertentu maka siswa tersebut akan merasa senang 

dan cenderung memberi perhatian yang lebih pada mata pelajaran yang 

diminatinya tersebut dibanding mata pelajaran yang lain sehingga 

menimbulkan sikap keterlibatan ingin belajar.  

Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa cara yang paling 

efektif untuk membangkitkan minat pada suatu subyek yang baru adalah 

dengan menggunakan minat-minat siswa yang telah ada (Slameto, 

2010:180). Berbeda dengan pendapat tersebut, Tanner & Tanner dalam 

Slameto (2010:181) menyarankan agar para pengajar berusaha membentuk 

minat-minat baru pada diri siswa. Ini dapat dicapai dengan jalan 

memberikan informasi pada siswa mengenai hubungan antara suatu bahan 

pengajaran yang akan diberikan dengan bahan pengajaran yang lalu, 

menguraikan kegunaannya bagi siswa di masa yang akan datang. 

Rooijakkers dalam Slameto (2010:181) juga berpendapat bahwa hal ini 

dapat pula dicapai dengan cara menghubungkan bahan pengajaran dengan 

suatu berita sensasional yang sudah diketahui kebanyakan siswa. 

Bila usaha-usaha di atas tidak berhasil, guru dapat memakai insentif 

dalam usaha mencapai tujuan pengajaran. Insentif merupakan alat yang 

dipakai untuk membujuk seseorang agar melakukan sesuatu yang tidak 

mau dilakukannya atau yang tidak dilakukannya dengan baik (Djamarah, 
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2008:192). Dengan pemberian insentif tersebut diharapkan akan 

membangkitkan minat siswa terhadap bahan yang diajarkan. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya setiap siswa 

mempunyai minat dalam belajar, hanya saja mereka harus berusaha untuk 

membangkitkan minat yang ada dalam diri mereka sendiri. Karena minat 

terbentuk setelah diperoleh informasi mengenai kemauan yang diiringi 

dengan perasaan senang, dan diwujudkan dengan adanya partisipasi dalam 

kegiatan. 

2.2.4 Aspek-Aspek Minat Belajar 

Seseorang yang memiliki minat terhadap suatu hal, maka ia akan 

mengekspresikannya melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

minatnya tersebut. Dengan cara menganalisa kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan seseorang berkaitan dengan minatnya maka akan diperoleh 

indikator-indikator dari minat tersebut.  

Djamarah (2008:166) mengungkapkan bahwa minat dapat 

diekspresikan anak didik melalui : 

a. Menyukai sesuatu daripada yang lainnya 

b. Berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan 

c. Memberikan perhatian yang lebih besar terhadap sesuatu yang 

diminatinya dan sama sekali tidak menghiraukan sesuatu yang lain. 

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Slameto (2010:180) yang 

menyatakan bahwa : “Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu 

pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal 
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daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi 

dalam suatu aktivitas. Siswa yang memiliki minat terhadap subyek tertentu 

cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek 

tersebut.” 

Dari kedua pendapat ahli diatas, yaitu Djamarah dan Slameto maka 

dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa terhadap mata pelajaran 

tertentu dapat dilihat dari sikap siswa yang lebih menyukai suatu mata 

pelajaran dibandingkan mata pelajaran yang lain. Hal tersebut dapat 

ditunjukkan dengan adanya motivasi atau dorongan siswa untuk belajar 

berkenaan dengan mata pelajaran yang disukainya itu, kemudian 

partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, dan perhatian siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

Dengan demikian, indikator minat yang digunakan sebagai acuan 

dalam penelitian ini (Slameto, 2010:180), meliputi :  

1. Motivasi atau dorongan untuk belajar, dengan sub indikator :  

a. kesiapan siswa dalam belajar akuntansi 

b. motivasi atau dorongan siswa untuk belajar akuntansi 

2. Partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, dengan sub 

indikator :  

a. partisipasi siswa dalam pembelajaran akuntansi 

b. keaktifan siswa dalam menanggapi permasalahan 

3. Perhatian siswa dalam kegiatan belajar mengajar, sub indikator : 

a. perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung 
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b. perhatian siswa dalam memahami materi akuntansi yang telah 

diajarkan 

Minat yang diungkap dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa 

terhadap mata pelajaran akuntansi pada kompetensi dasar menyusun 

laporan keuangan perusahaan dagang.  

 

2.3 Disiplin Belajar 

2.3.1 Pengertian Disiplin  

Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari berbagai aktivitas 

atau kegiatan. Kadang kegiatan itu kita lakukan dengan tepat waktu tapi 

kadang juga tidak. Kegiatan yang kita laksanakan secara tepat waktu dan 

terus menerus, maka akan menimbulkan suatu kebiasaan. Kebiasaan dalam 

melaksanakan kegiatan secara teratur dan tepat waktulah yang biasanya 

disebut disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin diperlukan 

dimanapun, karena dengan disiplin akan tercipta kehidupan yang teratur 

dan tertata. 

Disiplin dalam belajar adalah suatu kondisi yang sangat penting dan 

dapat menentukan keberhasilan siswa dalam proses belajar. Dalam sebuah 

pendidikan, disiplin merupakan titik pusatnya. Tanpa adanya disiplin maka 

tidak akan ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jika hal ini terjadi maka  

mengakibatkan hasil belajar yang kurang optimal. Dengan kesadaran yang 

tinggi dalam disiplin belajar, siswa dapat menumbuhkan rasa tanggung 

jawab terhadap pentingnya belajar.  
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Untuk lebih memahami tentang disiplin, berikut akan diuraikan 

pengertian dari disiplin itu sendiri. 

1. Disiplin berasal dari kata disciple yang artinya orang yang belajar 

secara sukarela mengikuti seorang pemimpin, apakah itu orang tua, 

guru atau orang dewasa lainnya yang berwenang mengatur 

kehidupan bermasyarakat (Sujiono, 2005:28). 

2. Schaefer dalam Sujiono (2005:29) menjabarkan arti disiplin yang 

lebih spesifik yaitu disiplin mencakup pengajaran, bimbingan atau 

dorongan yang dilakukan oleh orang dewasa. Tujuannya menolong 

anak belajar untuk hidup sebagai makhluk sosial dan untuk mencapai 

pertumbuhan serta perkembangan mereka yang optimal.  

Dari uraian kedua pengertian disiplin diatas, dapat dikatakan bahwa 

orang tua atau guru merupakan pemimpin dan anak merupakan siswa yang 

belajar dari mereka untuk berperilaku sesuai peraturan yang berlaku dan 

telah disepakati bersama. Siswa yang berdisiplin akan lebih mampu 

mengarahkan dirinya sendiri untuk menaati semua peraturan yang ada di 

sekolah juga teratur dalam mendisiplinkan dirinya di rumah untuk 

senantiasa belajar tepat waktu, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan 

tugas dan kuat terhadap godaan-godaan teman untuk bermain. Dengan 

demikian, yang dimaksud disiplin belajar dalam penelitian ini adalah sikap 

atau perilaku siswa yang taat dan patuh terhadap kewajibannya untuk 

belajar, baik belajar di sekolah maupun belajar di rumah.   



36 
 

 
 

2.3.2 Tujuan Disiplin  

Sikap disiplin pada setiap siswa bisa dilatih atau dibina. Menurut 

Mulyasa (2009:158), membina disiplin bertujuan untuk membantu siswa 

menemukan diri, mengatasi dan mencegah timbulnya problem-problem 

disiplin, serta berusaha menciptakan situasi yang menyenangkan bagi 

kegiatan pembelajaran, sehingga mereka dapat menaati segala peraturan 

yang telah ditetapkan. 

Tujuan disiplin adalah membentuk perilaku sedemikian rupa hingga 

akan sesuai dengan peran-peran yang ditetapkan kelompok budaya atau 

tempat individu itu diidentifikasi (Hurlock, 2011:82). 

Schaefer dalam Sujiono (2005:32) membagi tujuan  disiplin menjadi 

dua, yaitu : 

a. Tujuan jangka pendek dari disiplin ialah membuat anak-anak terlatih 

dan terkontrol dengan mengajarkan mereka bentuk-bentuk tingkah 

laku yang pantas dan tidak pantas atau yang masih asing bagi 

mereka. 

b. Tujuan jangka panjang dari disiplin ialah perkembangan 

pengendalian diri sendiri (self control dan self direction) yaitu dalam 

hal mana anak-anak dapat mengarahkan diri sendiri tanpa pengaruh 

dan pengendalian dari luar.  

Dengan memperhatikan tujuan-tujuan disiplin di atas, penerapan 

disiplin yang konsisten bukan hanya memberikan kebaikan bagi diri siswa 

sendiri tetapi juga akan mendatangkan manfaat bagi orang tua  dan guru 
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karena dengan disiplin, siswa dalam jangka pendek akan dapat mengontrol 

segala tingkah laku dan perbuatannya. Jika hal ini di hubungkan dengan 

proses belajar maka dengan disiplin belajar bukan tidak mungkin siswa 

dapat meraih hasil belajar yang baik. Disiplin yang tumbuh secara sadar 

akan membentuk sikap, perilaku dan tata kehidupan yang teratur yang 

akan menjadikan siswa sukses dalam belajar. 

2.3.3 Bentuk-Bentuk Disiplin  

Spock dalam Sujiono (2005 : 30-31) membagi disiplin menjadi dua : 

a. Disiplin Otoriter 

Dalam disiplin otoriter, guru selalu bekerja kesana kemari 

memberitahu pada siswa-siswanya apa yang harus dilakukan atau 

dikerjakan. Jadi, guru selalu memantau kerja siswa. 

b. Disiplin Demokratis 

Guru menerangkan kepada siswanya bahwa ini adalah kelas mereka 

sendiri dan mereka dapat memilih serta bertanya dalam menentukan 

kegiatan dan guru akan mengarahkan serta memberi petunjuk sampai 

siswa tahu sendiri cara mengerjakan pekerjaannya sendiri.  

Dari uraian diatas, bahwa disiplin otoriter hanya akan membuat 

siswa patuh dan perhatian ketika ada gurunya saja dan menjadikan siswa 

kurang kreatif. Sebaliknya dengan disiplin demokratis atau tanpa paksaan, 

akan menjadikan siswa patuh sekalipun tidak ada guru, siswa menjadi 

kreatif karena berani bertanya, serta mempunyai tanggung jawab. 
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2.3.4 Aspek-Aspek Disiplin Belajar 

Menurut Arikunto dalam Tri Minarni (2005:210) dalam jurnalnya 

yang berjudul “Pengaruh Disiplin dan Lingkungan Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi”, maka indikator disiplin belajar 

dalam penelitian, yaitu menaati tata tertib sekolah, perilaku kedisiplinan di 

dalam kelas, disiplin dalam menepati jadwal belajar, dan belajar secara 

teratur. Kemudian dari keempat indikator tersebut dibagi menjadi 

beberapa sub indikator. 

1. Menaati tata tertib sekolah, dengan sub indikator : 

a. Disiplin siswa masuk sekolah  

Yang dimaksud dengan disiplin siswa masuk sekolah adalah keaktifan, kepatuhan 

dan ketaatan siswa masuk sekolah 

b. Disiplin siswa dalam menaati tata tertib sekolah 

Disiplin siswa dalam menaati tata tertib sekolah berarti perilaku 

siswa dalam menaati segala peraturan yang dibuat oleh pihak 

sekolah termasuk cara siswa dalam bersikap dan berpakaian sesuai 

peraturan sekolah. 

2. Perilaku kedisiplinan di dalam kelas, dengan sub indikator : 

a. Mengikuti pelajaran di sekolah 

Kedisiplinan siswa dalam mengikuti pelajaran di sekolah dapat 

dilihat dari persiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran di 

kelas hingga sikap siswa selama pembelajaran di kelas 

berlangsung. 
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b. Mengerjakan tugas di sekolah 

Mengerjakan tugas merupakan salah satu kegiatan dalam belajar yang dilakukan 

didalam maupun diluar jam pelajaran. Tugas tersebut mencakup 

mengerjakan soal-soal latihan baik yang ada dalam buku pegangan 

maupun soal-soal latihan buatan sendiri, menjawab soal ulangan 

harian, ulangan umum dan ujian. Tujuan dari pemberian tugas 

adalah untuk menambah pemahaman dan penguasaan terhadap 

materi yang sudah disampaikan, agar siswa berhasil dalam 

belajarnya.  

3. Disiplin dalam menepati jadwal belajar 

a. Tepat waktu dalam belajar 

Belajar merupakan kewajiban bagi siswa karena untuk mengetahui dan 

mendapatkan berbagai kecakapan. Dengan disiplin belajar, siswa 

akan dapat memanfaatkan dan menghargai waktunya untuk belajar 

dengan sebaik-baiknya. 

b. Disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah di rumah/PR 

Pemanfaatan waktu secara efektif dan efisien merupakan salah satu cara terbaik 

untuk melatih sikap disiplin terutama disiplin belajar di rumah, 

seperti disiplin dalam mengerjakan PR. 
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4. Belajar secara teratur, dengan sub indikator : 

a. Teratur dalam belajar dan mengerjakan tugas 

Keteraturan dalam belajar merupakan usaha untuk memperoleh hasil belajar yang 

maksimal, karena dengan keteraturan siswa akan lebih disiplin 

dalam belajar. 

Berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan 

dengan penelitian ini. Penelitian yang relevan dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran tentang pengaruh antara minat belajar dan disiplin 

belajar terhadap hasil belajar dari peneliti sebelumnya.  

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Tri Minarni 

(2005) dengan judul Pengaruh Disiplin dan Lingkungan Belajar  terhadap 

Prestasi Belajar Mata Pelajaran Ekonomi Kelas VIII di SMP Negeri 11 

Semarang Tahun Ajaran 2004/2005. Berdasarkan analisis deskriptif 

persentase menunjukkan bahwa tingkat disiplin belajar siswa termasuk 

dalam kategori tinggi dan untuk lingkungan belajar termasuk dalam 

kategori baik sedangkan prestasi belajar mata pelajaran ekonomi termasuk 

dalam kategori cukup baik.   

Selain itu, penelitian yang pernah dilakukan oleh Indah Ayu Lestari 

(2010) dengan judul penelitiannya “Effect of Learning Motivation, 

Learning Interest, and Adversity Quotient Accounting Students Learning 

on Academic Achievement”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

motivasi belajar dan minat belajar berpengaruh secara nyata terhadap 

pencapaian prestasi akademik.  
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Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan empat 

penelitian sebelumnya. Persamaan penelitian ini dengan empat penelitian 

sebelumnya terdapat pada pengkajian topik yang sama tentang hasil 

belajar sedangkan perbedaannya yang paling utama adalah metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala psikologi 

untuk mengukur variabel minat belajar dan disiplin belajar dibandingkan 

penelitian-penelitian sebelumnya yang cenderung menggunakan angket.  

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh siswa dari 

proses belajar yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotoris. 

Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang, dengan indikator nilai ulangan harian siswa pada kompetensi 

dasar tersebut. Hasil belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya 

ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor jasmani 

(faktor kesehatan dan cacat tubuh), faktor psikologis (inteligensi, 

perhatian, minat, bakat, motif, kematangan dan kesiapan) dan faktor 

kelelahan (kelelahan jasmani dan kelelahan rohani). Faktor ekstern 

meliputi faktor keluarga (cara orangtua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orangtua 

dan latar belakang kebudayaan), faktor sekolah (metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 
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sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, 

keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah), faktor masyarakat 

(kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, bentuk 

kehidupan masyarakat). Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar akuntansi tersebut, pada penelitian ini dibatasi pada dua 

faktor yaitu minat belajar dan disiplin belajar, sesuai dengan kondisi yang 

ada di sekolah.  

Minat belajar siswa terhadap mata pelajaran akuntansi pada 

kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 

merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Belajar akuntansi akan dilakukan dengan sungguh-sungguh sehingga 

proses belajar mengajar terjadi secara efektif, apabila siswa mempunyai 

minat terhadap akuntansi maka akan memunculkan pikiran dan persepsi 

yang positif serta perasaan senang terhadap akuntansi. Adanya minat pada 

mata pelajaran akuntansi tersebut akan membuat siswa cenderung 

memberikan perhatian yang besar terhadap mata pelajaran tersebut, yang 

kemudian menimbulkan dorongan untuk belajar akuntansi secara lebih 

mendalam dan membuat siswa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar akuntansi di kelas sehingga hasil belajar akuntansi siswa 

akan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, minat belajar diduga mempunyai 

pengaruh terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. 
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Disiplin belajar juga mempunyai peranan yang penting terhadap 

pencapaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi. Siswa yang 

berdisiplin, mereka akan cenderung lebih mampu mengarahkan dirinya 

sendiri untuk menaati semua peraturan yang ada di sekolah juga teratur 

dalam mendisiplinkan dirinya di rumah. Disiplin belajar siswa di sekolah 

ditunjukkan dengan sikap, antara lain : disiplin siswa masuk sekolah, 

disiplin siswa dalam menaati tata tertib sekolah, mengikuti pelajaran di 

sekolah dan mengerjakan tugas di sekolah. Sedangkan disiplin belajar 

siswa di rumah ditunjukkan dengan sikap, antara lain : tepat waktu dalam 

belajar, disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah di rumah dan belajar 

secara teratur. Dengan adanya disiplin belajar terhadap mata pelajaran 

akuntansi, maka siswa akan cenderung meningkatkan pengetahuan dan 

pemahamannya mengenai akuntansi, sehingga siswa nantinya dapat 

meningkatkan hasil belajar akuntansi mereka. 

Atas dasar pemikiran tersebut, maka dapat digambarkan pola 

pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Diagram alir “ Kerangka Berpikir Penelitian” 

Keterangan : 

                   : pengaruh secara simultan        

                   : pengaruh secara parsial 

MINAT BELAJAR (X1) 

Indikator :  

1. Motivasi atau dorongan untuk belajar 

(sub indikator : kesiapan siswa dalam 

belajar akuntansi, dan motivasi atau 

dorongan siswa untuk belajar 

akuntansi) 

2. Partisipasi siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar (sub indikator : 

partisipasi siswa dalam pembelajaran 

akuntansi, dan keaktifan siswa dalam 

menanggapi permasalahan) 

3. Perhatian siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar (sub indikator : 

perhatian siswa selama pembelajaran 

berlangsung, dan perhatian siswa 

dalam memahami materi akuntansi 

yang telah diajarkan) 

(Sumber : Slameto, 2010:180) 

 

DISIPLIN BELAJAR (X2) 

Indikator : 

1. Menaati tata tertib sekolah (sub 

indikator :  disiplin siswa masuk 

sekolah, dan disiplin siswa dalam 

menaati tata tertib sekolah) 

2. Perilaku kedisiplinan didalam kelas 

(sub indikator : mengikuti pelajaran di 

sekolah, dan mengerjakan tugas di 

sekolah) 

3. Disiplin dalam menepati jadwal 

belajar (sub indikator : tepat waktu 

dalam belajar, dan disiplin dalam 

mengerjakan tugas sekolah di 

rumah/PR) 

4. Belajar secara teratur  (sub indikator : 

teratur dalam belajar dan mengerjakan 

tugas) 

(Sumber : Arikunto dalam Tri Minarni, 

2005:210) 

HASIL BELAJAR AKUNTANSI 

(Y) 

Indikator : 

Nilai ulangan harian siswa kelas X 

program keahlian Akuntansi SMK 

Sultan Fattah Demak pada 

kompetensi dasar “Menyusun 

laporan keuangan perusahaan 

dagang.” Tahun ajaran 2011/2012 
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2.5 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara 

terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul (Arikunto, 2006:71). 

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, 

maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : 

H1 : “Ada pengaruh minat belajar dan disiplin belajar yang positif secara 

simultan terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang kelas X program 

keahlian akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak” 

H2 : “Ada pengaruh minat belajar yang positif terhadap hasil belajar 

akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang kelas X program keahlian akuntansi di SMK 

Sultan Fattah Demak” 

H3 : “Ada pengaruh disiplin belajar yang positif terhadap hasil belajar 

akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang kelas X program keahlian akuntansi di SMK 

Sultan Fattah Demak” 

Hipotesis yang diajukan tersebut, selanjutnya akan diuji 

kebenarannya dengan bantuan statistik dengan data-data yang terkumpul.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2008:2). 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan termasuk metode 

penelitian survei. Menurut Sugiyono (2008:6), metode penelitian survei 

digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah 

(bukan buatan) tetapi peneliti melakukan perlakuan data dalam 

pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, 

wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam 

eksperimen). 

 

3.2 Metode Penentuan Objek Penelitian 

3.2.1 Populasi  

Nawawi dalam Margono (2005:118) mengatakan bahwa populasi 

adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-

benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes, atau peristiwa-

peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu di 

dalam suatu penelitian. Menurut Sugiyono (2008:80), populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 



47 
 

 
 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pengertian populasi secara 

sederhana dikemukakan oleh Arikunto (2006:130) yang mengatakan 

bahwa populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Program 

Keahlian Akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak, tahun ajaran 2011/2012 

yang berjumlah 60 siswa yang terbagi dalam dua kelas, yaitu X Akuntansi 

1 dengan jumlah 28 siswa dan X Akuntansi 2 dengan jumlah 32 siswa.  

Pembagian tersebut sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1. X Akuntansi1 28 siswa 

2. X Akuntansi2 32 siswa 

Jumlah Populasi 60 siswa 

Sumber : SMK Sultan Fattah Demak, 2012 

Semua anggota populasi telah menjalani pelajaran akuntansi yang 

sama. Jumlah jam pelajaran yang sama pula, sehingga populasi dalam 

penelitian dapat dikatakan homogen. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2008:81). Sampel dalam penelitian ini adalah 

keseluruhan subjek penelitian yang berjumlah 60 siswa, dengan 

pertimbangan seperti yang dikemukakan oleh Arikunto (2006:134) yaitu 
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apabila subjeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semua 

sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2008:38). Hadi dalam Arikunto (2006:116) mendefinisikan 

variabel sebagai gejala yang bervariasi. Gejala merupakan objek 

penelitian, sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. 

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel 

bebas atau variabel yang tidak terpengaruh (independent variable) dan 

variabel terikat atau variabel yang terpengaruh (dependent variable). 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat sedangkan 

variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2008:39). 

3.3.1 Variabel Bebas (X) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

1. Minat Belajar (X1) 

Definisi operasional untuk minat belajar dalam penelitian ini 

adalah kesadaran dan kemampuan untuk belajar sesuatu dengan 

senang hati, mempunyai perhatian yang lebih terhadap sesuatu yang 
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disukainya dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Minat yang 

ingin diungkap dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa 

terhadap mata pelajaran akuntansi pada kompetensi dasar menyusun 

laporan keuangan perusahaan dagang.  

Adapun indikator minat belajar dalam penelitian ini (Slameto, 

2010:180), meliputi : 

a. Motivasi atau dorongan untuk belajar 

Sub indikator :  

1) Kesiapan siswa dalam belajar akuntansi 

2) motivasi atau dorongan siswa untuk belajar akuntansi 

b. Partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

Sub indikator :  

1) Partisipasi siswa dalam pembelajaran akuntansi 

2) Keaktifan siswa dalam menanggapi permasalahan 

c. Perhatian siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

Sub indikator : 

1) Perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung 

2) Perhatian siswa dalam memahami materi akuntansi yang 

telah diajarkan. 

Dalam penelitian ini, variabel minat belajar diukur dengan 

menggunakan skala psikologis. Skala yang digunakan untuk 

mengukur variabel minat belajar terdiri dari 22 item pernyataan. 

Masing-masing item pernyataan tersebut diukur dengan 
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menggunakan penskalaan model likert, dimana terdapat 5 pilihan 

respon yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak bisa menentukan 

dengan pasti (TP), kurang sesuai (KS) dan tidak sesuai (TS).  

2. Disiplin Belajar (X2) 

Definisi operasional untuk disiplin belajar dalam penelitian ini 

adalah sikap atau perilaku siswa yang taat dan patuh terhadap 

kewajibannya untuk belajar, baik belajar di sekolah maupun di 

rumah. Disiplin yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah 

perilaku disiplin siswa dalam belajar akuntansi pada kompetensi 

dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang. 

Adapun indikator disiplin belajar dalam penelitian ini 

(Arikunto dalam Tri Minarni, 2005:210), meliputi : 

a. Menaati tata tertib sekolah  

Sub indikator :  

1) disiplin siswa masuk sekolah 

2) disiplin siswa dalam menaati tata tertib sekolah 

b. Perilaku kedisiplinan didalam kelas 

Sub indikator : 

1) mengikuti pelajaran di sekolah 

2) mengerjakan tugas di sekolah 

c. Disiplin dalam menepati jadwal belajar 

Sub indikator :  

1) tepat waktu dalam belajar  
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2) disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah di rumah/PR 

d. Belajar secara teratur 

Sub indikator : teratur dalam belajar dan mengerjakan tugas 

Dalam penelitian ini, variabel minat belajar diukur dengan 

menggunakan skala psikologis. Skala yang digunakan untuk 

mengukur variabel disiplin belajar terdiri dari 29 item pernyataan. 

Masing-masing item pernyataan tersebut diukur dengan 

menggunakan penskalaan model likert, dimana terdapat 5 pilihan 

respon yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak bisa menentukan 

dengan pasti (TP), kurang sesuai (KS) dan tidak sesuai (TS).  

3.3.2 Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar 

akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang. Hasil belajar yang diukur dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar pada ranah kognitif, berkenaan dengan hasil 

belajar intelektual yang dinyatakan dengan indikator nilai ulangan 

harian pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang siswa kelas X program keahlian Akuntansi di 

SMK Sultan Fattah Demak, tahun ajaran 2011/2012. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data yang ditujukan untuk 

memperoleh data dari responden. Pengumpulan data ini dimaksudkan 
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untuk memperoleh bahan-bahan yang akurat, relevan dan reliabel. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas X program keahlian Akuntansi di 

SMK Sultan Fattah Demak tahun ajaran 2011/2012, dengan jumlah 

populasi sebanyak 60 siswa. Adapun teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan skala psikologi 

dengan model likert. 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Teknik dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data yang sifatnya dokumenter dari instansi 

terkait (Arikunto, 2006:231). 

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 

memperoleh data hasil belajar akuntansi, yaitu nilai ulangan harian 

siswa kelas X program keahlian akuntansi pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang.  

3.4.2 Skala Psikologi 

Sebagai alat ukur, skala psikologi memiliki karakteristik khusus 

yang membedakannya dari berbagai bentuk alat pengumpulan data 

yang lain seperti  angket (questionnaire), daftar isian, inventori, dan 

lain-lainnya. Skala psikologi selalu mengacu pada alat ukur aspek atau 

atribut afektif (Azwar, 2010:3). 
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Azwar (2010 : 5-7) menyebutkan ciri-ciri skala psikologi sebagai 

berikut : 

a. Data yang diungkap berupa konstrak atau konsep psikologis yang 

menggambarkan aspek kepribadian subjek 

b. Pernyataan sebagai stimulus tertuju pada indikator perilaku guna 

memancing jawaban yang merupakan refleksi dari keadaan diri 

subjek yang biasanya tidak disadari olehnya 

c. Subjek biasanya tidak menyadari arah jawaban yang dikehendaki 

dan kesimpulan yang sesungguhnya diungkap oleh pertanyaan atau 

pernyataan yang ada 

d. Respon terhadap skala psikologi diberi skor melalui proses 

penskalaan 

e. Suatu skala psikologi hanya diperuntukkan mengungkap satu 

atribut tunggal 

f. Validitas skala psikologi lebih ditentukan oleh kejelasan konsep 

psikologi yang hendak diukur dari operasionalnya 

g. Hasil ukur skala psikologi harus teruji reliabilitasnya secara 

psikometris karena relevansi isi dan konteks kalimat yang 

digunakan sebagai stimulus lebih terbuka terhadap 

kesalahpahaman. 

Skala psikologi dalam penelitian ini menggunakan penskalaan 

model likert dan akan digunakan untuk mengukur variabel minat 

belajar dan disiplin belajar. Dalam skala psikologi terdapat dua 
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pernyataan, yaitu pernyataan favorable (mendukung atau memihak 

pada objek sikap) dan pernyataan unfavorable (tidak mendukung objek 

sikap). Responden hanya memilih alternatif jawaban atau respon yang 

sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya masing-masing 

responden dengan cara mencontreng (√). Pada skala terdapat lima 

pilihan respon yang terdiri dari respon Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), 

Tidak Bisa Menentukan dengan Pasti (TP), Kurang Sesuai (KS), dan 

Tidak Sesuai (TS). Setiap indikator dari data dikumpulkan terlebih 

dahulu, diklasifikasikan dan diberi skor. Pemberian skor digunakan 

untuk mengetahui distribusi masing-masing variabel. Untuk 

pernyataan favorable (mendukung atau memihak pada objek sikap)  

penilaian bergerak dari angka 5 sampai 1, dan untuk pernyataan 

unfavorable (tidak mendukung objek sikap) penilaian bergerak dari 

angka 1 sampai 5. 

Nilai skor setiap respon pada skala ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Skor Pernyataan Favorable 

No. Respon Skor 

1 Sangat Sesuai (SS) 5 

2 Sesuai (S) 4 

3 Tidak Bisa Menentukan dengan Pasti (TP) 3 

4 Kurang Sesuai (KS) 2 

5 Tidak Sesuai (TS) 1 
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Tabel 3.3 Skor Pernyataan Unfavorable 

No. Respon Skor 

1 Sangat Sesuai (SS) 1 

2 Sesuai (S) 2 

3 Tidak Bisa Menentukan dengan Pasti (TP) 3 

4 Kurang Sesuai (KS) 4 

5 Tidak Sesuai (TS) 5 

 

3.5 Uji Instrumen 

Instrumen atau alat pengumpul data yang baik harus memenuhi 

persyaratan yaitu valid dan reliabel. 

3.5.1 Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauhmana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurnya (Azwar, 2008:5). Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 

2008:121). Validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan skala 

minat belajar dan skala disiplin belajar.  

Uji validitas yang digunakan pada penelitian ini adalah validitas isi, 

yaitu berkaitan dengan apakah item mewakili pengukuran dalam area isi 

sasaran yang diukur. Validitas isi merupakan validitas yang diestimasi 

lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau lewat 

professional judgment (Azwar, 2008:45). Peneliti meminta pertimbangan 

professional, yang dalam hal ini adalah dosen pembimbing peneliti  dan 

pihak-pihak lain yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan 
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sebelum menentukan item-item mana yang dapat dijadikan alat ukur yang 

sesuai dengan kisi-kisi instrumen penelitian.  

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

program SPSS (Statistical Program for Social Science) versi 16. Untuk 

mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid atau tidak, maka (r) 

yang telah dihitung (rhitung) dikonsultasikan dengan (rtabel) product moment 

dengan taraf signifikan 5%. Apabila rhitung ≥ rtabel, maka instrumen 

dikatakan valid sehingga layak digunakan untuk pengambilan data 

penelitian. Sebaliknya, jika rhitung ≤ rtabel maka instrumen tersebut tidak 

valid sehingga tidak layak digunakan untuk pengambilan data dalam 

penelitian.  

Berdasarkan hasil uji validitas skala uji coba minat belajar yang 

diolah dengan menggunakan SPSS 16 dan dapat dilihat pada tabel Item-

Total Statistics kolom Corrected Item-Total Correlation diketahui bahwa 

dari 30 butir pernyataan yang di uji cobakan pada 35 responden terdapat 

22 item pernyataan yang valid dan 8 item pernyataan yang tidak valid, 

sedangkan hasil uji coba skala disiplin belajar dari 35 item pernyataan 

terdapat 29 item pernyataan yang valid dan 6 item pernyataan yang tidak 

valid. Item pernyataan yang tidak valid tersebut cukup dihapus dan tidak 

perlu diganti, karena tanpa item pernyataan yang tidak valid sudah 

memenuhi indikator yang ada.  
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Berikut adalah tabel hasil uji coba skala minat belajar : 

Tabel 3.4 Hasil Validitas Skala Minat Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data uji coba instrumen yang diolah, 2012 
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Tabel 3.5 Hasil Validitas Skala Disiplin Belajar 

Sumber : 

Data uji coba instrumen yang diolah, 2012 

Berdasarkan tabel 3.4 pada variabel minat belajar terdapat 8 item 

pernyataan yang tidak valid yaitu pernyataan nomor 1, 2, 4, 9, 12, 18, 22, 

dan 23. Dan berdasarkan tabel 3.5 pada variabel disiplin belajar terdapat 6 

item pernyataan yang tidak valid yaitu pernyataan nomor 4, 6, 8, 19, 23, 

dan 34, karena pada Corrected Item-Total Correlations item – item 
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pernyataan tersebut kurang dari rtabel = 0,334 sehingga pernyataan yang 

tidak valid tersebut dibuang, karena tanpa adanya pernyataan yang tidak 

valid sudah memenuhi indikator yang ada.  

 

3.5.2 Reliabilitas  

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang 

mempunyai asal kata rely dan ability. Konsep reliabilitas adalah 

sejauhmana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2008:4). 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang 

sama (Sugiyono, 2008:121).  

Pengukuran realibilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan 

cara pengukuran One Shot. Pengukuran one shot artinya pengukuran 

hanya dilakukan sekali, kemudian hasilnya dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan 

(Ghozali, 2006:46). 

Uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini menggunakan bantuan 

program SPSS versi 16. Reliabilitas suatu butir soal dikatakan baik jika 

memiliki nilai cronbach’s alpha > 0,60 (Nunnally dalam Ghozali, 

2006:46). Hasil uji reliabilitas tersebut dapat dilihat secara bersama-sama 

dengan hasil uji validitas pada output SPSS. Hasil uji reliabilitas tersebut 

dapat dilihat pada nilai cronbach’s alpha (α) di tabel reliability statistics. 
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Tabel 3.6 Hasil Reliabilitas Instrumen 

Variabel Cronbach’s Alpha 

Minat belajar 0,876 

Disiplin belajar 0,896 

Sumber : Data uji coba instrumen yang diolah, 2012 pada lampiran 7 

dan 8 

 

Berdasarkan hasil reliabilitas skala uji coba minat belajar yang 

diolah dengan menggunakan SPSS 16, diketahui nilai cronbach’s alpha 

sebesar 0,876 sedangkan skala uji coba disiplin belajar memiliki nilai 

cronbach’s alpha sebesar 0,896. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa 

skala minat belajar dan disiplin belajar adalah reliabel karena nilai 

cronbach’s alpha  >0,60 sehingga dapat digunakan untuk pengambilan 

data penelitian. 

 

3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data  

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data diarahkan untuk 

menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan 

dalam proposal (Sugiyono, 2008:243). Dalam penelitian ini, metode 

analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut. 

3.6.1 Metode Analisis Deskriptif Persentase 

  

Analisis deskriptif persentase digunakan untuk mendeskripsikan 

persentase masing-masing variabel bebas agar lebih mudah dalam 

memahaminya. Pada penelitian ini, analisis deskriptif persentase  

digunakan untuk mengetahui bagaimana minat belajar siswa pada 
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indikator : motivasi atau dorongan untuk belajar (sub indikator : kesiapan 

siswa dalam belajar akuntansi, dan motivasi atau dorongan siswa untuk 

belajar akuntansi), partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar (sub 

indikator : partisipasi siswa dalam pembelajaran akuntansi, dan keaktifan 

siswa dalam menanggapi permasalahan), dan perhatian siswa dalam 

kegiatan belajar mengajar (sub indikator : perhatian siswa selama 

pembelajaran berlangsung, dan perhatian siswa dalam memahami materi 

akuntansi yang telah diajarkan). Selain itu, digunakan untuk mengetahui 

bagaimana disiplin belajar siswa, baik di sekolah maupun di rumah dengan 

indikator : menaati tata tertib sekolah (sub indikator : disiplin siswa masuk 

sekolah, dan disiplin siswa dalam menaati tata tertib sekolah), perilaku 

kedisiplinan didalam kelas (sub indikator : mengikuti pelajaran di sekolah, 

dan mengerjakan tugas di sekolah), disiplin dalam menepati jadwal belajar 

(sub indikator : tepat waktu dalam belajar, dan disiplin dalam mengerjakan 

tugas sekolah di rumah/PR), dan belajar secara teratur (sub indikator : 

teratur dalam belajar dan mengerjakan tugas). 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam membuat daftar distribusi 

frekuensi dari variabel minat belajar (X1), variabel disiplin belajar (X2) 

dan variabel hasil belajar (Y) : 

1. Distribusi frekuensi untuk variabel minat belajar (X1) dan disiplin belajar 

(X2). 

a. Menentukan rentang interval, yakni data terbesar dikurangi data 

terkecil. Berarti, R = XMaks – XMin 
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b. Menentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Dalam hal ini 

banyaknya kelas interval sesuai dengan kriteria skor pada saat 

penelitian, yakni ada 5 kriteria, sehingga kelas intervalnya sebanyak 5 

kelas.  

c. Menentukan panjang kelas interval. Caranya rentang dibagi dengan 

banyak kelas, berarti P =
sBanyakKela

ntangRe
  

d. Pilih ujung bawah kelas interval pertama. Untuk ini bisa diambil sama 

dengan data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil 

tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas yang telah ditentukan. 

Sehingga akan terbentuk interval kelas sebagai berikut : 

Tabel 3.7 Skor Interval Variabel Minat Belajar (X1) 

 

 

 

 

Tabel 3.8 Skor Interval Variabel Disiplin Belajar (X2) 
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2. Distribusi frekuensi untuk variabel hasil belajar (Y) 

Skor interval untuk variabel hasil belajar sesuai dengan data nilai 

ulangan harian siswa pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang, sebagai berikut : 

Tabel 3.9 Skor Interval Variabel Hasil Belajar Akuntansi (Y) 

 

 

 

 

 

3.6.2 Uji Prasyarat Analisis 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji prasyarat analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 

apakah data dapat diregresi atau tidak. Analisis regresi dapat dilakukan 

apabila data tersebut memenuhi syarat berdistribusi normal dan model 

regresi antara variabel linier. Uji prasyarat dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas data. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal (Ghozali, 2006:147). Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal. Uji normalitas menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan bantuan komputer program SPSS versi 

16. Diantaranya adalah sampel yang akan dipakai untuk analisis harus 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal dengan tingkat signifikansi 
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α = 5% (0,05). Jika signifikansi >0,05 maka distribusi data dapat dikatakan 

normal, dan jika signifikansi <0,05 maka distribusi data dapat dikatakan 

tidak normal. 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa data yang 

digunakan berdistribusi normal dan dalam model tidak mengandung 

multikolonieritas dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik meliputi : 

3.6.3.1 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 

2006:95). Model regresi yang baik adalah model regresi yang variabel 

bebasnya tidak memiliki korelasi yang tinggi atau bebas dari 

multikolonieritas. Deteksi terhadap adanya multikolonieritas  adalah 

dengan melihat besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance 

melalui SPSS 16 dan koefisien korelasi antar variabel bebas. Jika VIF 

>10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolonieritas 

dengan variabel lainnya. Sedangkan apabila model regresi diperoleh 

VIF <10 dan tolerance diatas 0,1 maka dalam model tersebut tidak 

terjadi multikolonieritas (Ghozali, 2006:96). 

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2006:125). Model regresi yang baik 
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adalah yang homoskedastisitas. Jika ada pola tertentu pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka mengidentifikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas pada grafik 

scatterplot antara SRESID dan ZPRED, serta titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka terjadi 

homoskedastisitas. 

 

3.6.4 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen 

(variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen 

berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2006:85). 

Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing 

variabel independen. Analisis regresi dilakukan untuk membuat model 

matematika yang dapat menunjukkan hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Analisis regresi yang dapat digunakan adalah 

analisis regresi berganda.  

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan persamaan regresi berganda 

Rumus tersebut dapat ditulis sebagai berikut : 
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Keterangan : 

Y = Nilai estimasi Y 

a       = Koefisien regresi ( konstan ) 

b
1
 = Koefisien regresi untuk X

1
 

b
2

 = Koefisien regresi untuk X
2

 

X
1
 = Minat Belajar 

X
2

 = Disiplin Belajar 

2. Pengujian terhadap hipotesis penelitian yang dilakukan dalam penelitian 

ini dilakukan sebagai berikut : 

a. Uji simultan (Uji F) 

Uji F atau uji simultan pada dasarnya digunakan untuk membuktikan 

hipotesis secara keseluruhan atau simultan, yaitu untuk mengetahui 

pengaruh minat belajar (X1) dan disiplin belajar (X2) secara bersama-

sama atau simultan terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi 

dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang (Y) dengan taraf 

signifikan 5%,  jika signifikansi dari variabel minat belajar dan disiplin 

belajar > 0,05 maka H0 ditolak dan berarti “ada pengaruh antara minat 

belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada 

kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang”. 

Jika signifikansi dari variabel minat belajar dan disiplin belajar < 0,05 

maka H0 diterima dan berarti “tidak ada pengaruh antara minat belajar 

dan disiplin belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi 

dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang” (Ghozali, 

  Y = a + b
1
X

1
+b

2
X

2
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2006:88). Pengujian statistik menggunakan uji F. Hasil F-test pada 

output SPSS dapat dilihat pada tabel ANOVA. 

b. Koefisien determinasi simultan (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 

variabel minat belajar (X1) dan disiplin belajar (X2) secara keseluruhan 

dalam menjelaskan variabel hasil belajar akuntansi pada kompetensi 

dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang (Y). Jika (R
2
)
 

hasil belajar diperoleh mendekati 1, maka dapat dikatakan semakin 

kuat model tersebut menerangkan variasi minat belajar dan disiplin 

belajar terhadap hasil belajar. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat 

dalam output SPSS, yaitu pada tabel Model Summary kolom R Square.  

c. Uji parsial (Uji t) 

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien parsial masing-

masing variabel bebas, yaitu kemaknaan koefisien variabel minat 

belajar secara parsial dan kemaknaan koefisien variabel disiplin belajar 

secara parsial. Uji t dilakukan berdasarkan perbandingan t hitung 

masing-masing koefisien regresi dengan nilai t tabel sesuai dengan 

tingkat signifikansi yang digunakan. Uji t dihitung dengan bantuan 

program SPSS. Hasil uji t pada output SPSS akan tampak pada tabel 

coefficient. Jika nilai signifikansi variabel minat belajar atau disiplin 

belajar > 0,05 maka H0 ditolak dan berarti “ada pengaruh antara minat 

belajar atau disiplin belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada 

kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang”. 
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Apabila nilai signifikansi variabel minat belajar atau disiplin belajar < 

0,05 maka H0 diterima dan berarti “tidak ada pengaruh antara minat 

belajar atau disiplin belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada 

kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang” 

(Ghozali, 2006:91). 

d. Koefisien determinasi parsial (r
2
) 

Koefisien determinasi secara parsial (r
2
) dilakukan untuk mengetahui 

besarnya kontribusi yang diberikan masing-masing variabel, yaitu 

minat belajar (X1) terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi 

dasar menyusun laporan keuangan perusahaan perusahaan dagang (Y) 

secara parsial dan disiplin belajar (X2) terhadap hasil belajar akuntansi 

pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang (Y) secara parsial. Koefisien determinasi dapat dilihat dari 

output SPSS ketika melakukan uji parsial, yaitu pada tabel coefficients. 

Caranya adalah dengan mengkuadratkan nilai correlations partial 

dalam tabel, kemudian diubah ke dalam bentuk persentase.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum SMK Sultan Fattah Demak 

SMK Sultan Fattah Demak merupakan salah satu sekolah menengah 

kejuruan swasta di kota Demak yang berusaha mencetak lulusan yang siap 

bekerja dan bersaing dalam dunia kerja. SMK Sultan Fattah Demak baru 

didirikan pada bulan Juli tahun 2008 dan berlokasi di Jalan Diponegoro 47 

Jogoloyo, Demak. Visi SMK Sultan Fattah Demak yakni menjadikan SMK 

Sultan Fattah Demak sebagai Lembaga Pendidikan Kejuruan unggulan 

dibidang Teknologi dan Rekayasa serta bisnis dan manajemen sehingga 

mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja, kreatif dan inovatif atas dasar 

nilai-nilai Islam yang dirahmati oleh Allah SWT. Jumlah guru yang mengajar 

di SMK Sultan Fattah Demak sebanyak 30 orang, meliputi 16 orang guru tetap 

dan 14 orang guru tidak tetap dengan jenjang pendidikan guru tertinggi S2 dan 

jenjang terendah D3. Jumlah karyawan SMK Sultan Fattah Demak sebanyak 8 

orang, terdiri dari 2 karyawan perempuan dan 6 karyawan laki-laki. Program 

keahlian yang ada di SMK Sultan Fattah Demak yaitu teknik otomotif, teknik 

mesin, dan akuntansi. Program keahlian teknik otomotif terbagi dalam 8 kelas, 

kelas X ada 3 kelas, kelas XI ada 3 kelas, dan kelas XII ada 2 kelas. Program 

keahlian akuntansi terbagi dalam 5 kelas, kelas X ada 2 kelas, kelas XI ada 2 

kelas, dan kelas XII 1 kelas. Untuk program keahlian teknik mesin sampai saat 
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ini belum ada peminatnya. Kurikulum yang digunakan di SMK Sultan Fattah 

Demak adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk semua 

tingkatan kelas. Pada penelitian ini, objek penelitiannya adalah semua siswa 

kelas X program keahlian Akuntansi yang terdiri dari 2 kelas, yakni X 

Akuntansi 1 dengan jumlah 28 siswa dan X Akuntansi 2 dengan jumlah 32 

siswa. 

 

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif 

 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (Ghozali, 2006:19). Analisis ini 

digunakan untuk mendeskripsikan karakterisitik dalam penelitian agar lebih 

bermakna dan komunikatif.  

Analisis deskriptif persentase digunakan untuk mendeskripsikan 

persentase masing-masing variabel bebas agar lebih mudah dalam 

memahaminya. Adapun analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Hasil Belajar Siswa Pada Kompetensi Dasar 

Menyusun Laporan   Keuangan Perusahaan Dagang (Y) 

 

Pada setiap pembelajaran di sekolah, memerlukan penilaian untuk 

mengukur kemampuan dan keberhasilan siswa dalam belajar. Dalam 

penelitian ini untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan belajar akuntansi 

siswa pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 

yakni menggunakan nilai ulangan harian siswa pada kompetensi dasar 
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menyusun laporan keuangan perusahaan dagang dengan nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) adalah 75.  

Tabel 4.1 Deskriptif Statistik Hasil Belajar Akuntansi Pada Kompetensi 

Dasar Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan Dagang (Y) 

 

 

 

 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012 pada lampiran 12 

Output tampilan SPSS menunjukkan bahwa dari 60 siswa, hasil belajar 

terendah (Minimum) yaitu 27 termasuk dalam kriteria tidak tuntas dan hasil 

belajar tertinggi (Maximum) adalah 97 termasuk dalam kriteria tuntas. Rata-

rata (Mean) hasil belajar dari 60 siswa adalah 66 termasuk dalam kriteria tidak 

tuntas.  

Deskriptif persentase untuk variabel hasil belajar pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang adalah berdasarkan data nilai 

ulangan harian pada kompetensi dasar yang bersangkutan pada tahun 2012 

berikut ini. 

Tabel 4.2 Deskriptif Persentase Variabel Hasil Belajar Akuntansi Pada 

Kompetensi Dasar Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan 

Dagang (Y) 

 

 

 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012 pada lampiran 12 

Tabel 4.2 diketahui bahwa dari 60 orang siswa terdapat 25 siswa atau 

42% siswa mendapat nilai antara 75 hingga 100 dengan kriteria tuntas, dan 
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sebanyak 35 siswa atau 58% mendapat nilai kurang dari 75 dengan kriteria 

tidak tuntas.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencapaian hasil belajar 

akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang pada siswa kelas X Akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak, masih 

tergolong rendah atau dengan kata lain masih banyak siswa yang nilainya 

dibawah kriteria ketuntasan minimal yaitu 75. 

 

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Minat Belajar (X1) 

Variabel minat belajar dalam penelitian ini diukur dengan tiga indikator 

yaitu motivasi atau dorongan untuk belajar (sub indikator : kesiapan siswa 

dalam belajar akuntansi, dan motivasi atau dorongan siswa untuk belajar 

akuntansi), partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar (sub indikator : 

partisipasi siswa dalam pembelajaran akuntansi dan keaktifan siswa dalam 

menanggapi masalah), dan perhatian siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

(sub indikator : perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung, dan 

perhatian siswa dalam memahami materi akuntansi yang telah diajarkan). Data 

minat belajar siswa diperoleh melalui skala psikologi minat belajar. 

Berdasarkan jawaban skala psikologi minat belajar siswa pada lampiran 13, 

setelah diolah maka kriteria nampak dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Deskriptif Statistik Minat Belajar (X1) 

 

 

 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012 

 

Data mengenai minat belajar siswa diperoleh melalui skala minat 

belajar. Dari hasil penelitian secara deskriptif diketahui : mean adalah 82, 

range adalah 41, skor minimum adalah 59, dan skor maksimum adalah 100. 

Berdasarkan hasil deskriptif statistik diatas, maka deskriptif persentase 

untuk variabel minat belajar adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 Deskriptif Persentase Minat Belajar (X1) 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, minat belajar siswa yang sangat tinggi 

dalam pembelajaran akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan 

keuangan perusahaan dagang dimiliki oleh 13 siswa dengan persentase 22%, 

minat belajar yang tinggi dimiliki siswa sebanyak 17 dengan persentase 28%, 

minat belajar yang cukup dimiliki siswa sejumlah 18 dengan persentase 30%, 

minat belajar siswa yang rendah dimiliki oleh 10 siswa dengan persentase 

17% dan minat belajar siswa yang sangat rendah hanya dimiliki oleh 2 siswa 

dengan persentase 3%. Dari hasil deskriptif statistik pada tabel 4.3 
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menunjukkan rata-rata minat belajar siswa adalah 82% yang terletak pada skor 

interval (%) 74 - 82 dengan kriteria cukup. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa minat belajar siswa kelas X Akuntansi SMK Sultan Fattah Demak 

dalam pembelajaran akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan 

keuangan perusahaan dagang adalah cukup tinggi. Artinya, siswa rata-rata 

mempunyai motivasi atau dorongan untuk belajar yang cukup tinggi begitu 

pula partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan perhatian siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar juga tinggi. 

 

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Disiplin Belajar (X2) 

Variabel disiplin belajar dalam penelitian ini diukur dengan empat 

indikator yaitu menaati tata tertib sekolah (dengan sub indikator : disiplin 

siswa masuk sekolah, dan disiplin siswa dalam menaati tata tertib sekolah), 

perilaku kedisiplinan didalam kelas (dengan sub indikator : mengikuti 

pelajaran di sekolah, dan mengerjakan tugas di sekolah), disiplin siswa dalam 

menepati jadwal belajar (dengan sub indikator : tepat waktu dalam belajar, dan 

disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah di rumah/PR), belajar secara teratur 

(dengan sub indikator : teratur dalam belajar dan mengerjakan tugas). Data 

disiplin belajar siswa diperoleh melalui skala disiplin belajar. Berdasarkan 

jawaban skala disiplin belajar siswa pada lampiran 22, setelah diolah maka 

kriteria nampak dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Deskriptif Statistik Disiplin Belajar (X2) 

 

 

 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012 pada lampiran 22 

 

Data mengenai disiplin belajar siswa diperoleh melalui skala disiplin 

belajar. Dari hasil penelitian secara deskriptif diketahui : mean adalah 99, 

range adalah 63, skor minimum adalah 71, dan skor maksimum adalah 134. 

Berdasarkan hasil deskriptif statistik diatas, maka deskriptif persentase 

untuk variabel disiplin belajar adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.6 Deskriptif Persentase Disiplin Belajar (X2) 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, disiplin belajar siswa yang sangat tinggi 

dalam pembelajaran akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan 

keuangan perusahaan dagang dimiliki oleh 9 siswa dengan persentase 15%, 

disiplin belajar yang tinggi dimiliki oleh 10 siswa dengan persentase 17%, 

disiplin belajar yang cukup dimiliki siswa sejumlah 16 dengan persentase 

27%, disiplin belajar yang rendah dimiliki oleh sebanyak 18 siswa dengan 

persentase 30%, dan disiplin belajar siswa yang sangat rendah diperoleh 7 

siswa dengan persentase 12%. Dari hasil deskriptif statistik pada tabel 4.5 
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menunjukkan rata-rata disiplin belajar siswa adalah 99% yang terletak pada 

skor interval (%) 96 - 108 dengan kriteria cukup. Dari hasil deskripsi tersebut 

maka dapat dikatakan bahwa disiplin belajar siswa kelas X Akuntansi SMK 

Sultan Fattah Demak dalam pembelajaran akuntansi pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang adalah cukup. Artinya, siswa 

cukup taat dan patuh terhadap kewajibannya untuk belajar, baik belajar di 

lingkungan sekolah maupun di rumah. 

 

4.1.3 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas merupakan uji awal yang dilakukan untuk menentukan 

apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini, 

untuk menguji normalitas data menggunakan One Sample Kolmogorov-

Smirnov Test melalui program SPSS dengan grafik histogram dan grafik 

Normal Probability Plots.   

Tabel 4.7 Hasil Uji Normalitas Data 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa nilai kolmogorov-

smirnov sebesar 0,947 dengan nilai probabilitas 0,331 lebih besar dari 0,05 

sehingga dapat dinyatakan nilai residual berdistribusi normal. Grafik 
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histogram juga dapat memperlihatkan data yang berdistribusi normal atau 

memenuhi asumsi dasar model regresi apabila penyebaran data yang terbentuk 

pada grafik histogram tidak menceng ke kiri atau ke kanan. 

Berikut ini adalah gambar hasil uji normalitas data dengan grafik 

histogram : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Grafik Histogram Normalitas 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012 pada lampiran 15 

 

Dari grafik histogram tampak pola distribusi tidak cenderung menceng 

ke kiri atau ke kanan, sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi secara 

normal. 

Selain menggunakan perhitungan kolmogorov smirnov dan grafik 

histogram, hasil normalitas data juga dapat dideteksi dengan menggunakan 

normal probability plot pada lampiran 26. Terlihat bahwa pada probability 

plot, pola titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal dan 
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mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan nilai residual 

berdistribusi normal.  

4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

4.1.4.1 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

adalah model regresi yang variabel bebasnya tidak memiliki korelasi yang 

tinggi atau bebas dari multikolonieritas. Pengujian multikolonieritas dapat 

dilihat dari nilai variance inflation factor (VIF) dan nilai toleransi. Antara 

variabel bebas dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai toleransi 

diatas 0,1 dan nilai VIF <10. 

Dari data regresi yang terdapat dalam lampiran 15, setelah diolah 

menggunakan program SPSS versi 16, maka tampak dalam tabel 4.8, berikut. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas 

 

  

 

 

 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012  

Nilai VIF dan Tolerance mengindikasikan tidak terdapat 

multikolonieritas. Hal ini ditunjukkan dengan nilai VIF tidak ada yang 

melebihi 10 dan nilai toleransi diatas 0,1. Variabel minat belajar dan disiplin 
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belajar memiliki nilai VIF dan  Tolerance yang sama, yakni VIF sebesar 2,318 

dan Tolerance sebesar 0,431. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

korelasi antar variabel independen. 

4.1.4.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa 

populasi atau sampel penelitian tidak bervariasi atau heterogen. Sama halnya 

dengan uji normalitas, uji heteroskedastisitas ini juga dilakukan dengan 

bantuan SPSS melalui grafik scatterplot. 

Dasar analisis dari uji heteroskedastisitas ini adalah : 

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

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

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

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Dari data regresi yang terdapat dalam lampiran 15, setelah diolah 

menggunakan program SPSS versi 16 diperoleh hasil uji heteroskedastisitas 

melalui grafik scatterplot pada gambar 4.2 sebagai berikut : 
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Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012 pada lampiran 15 

Berdasarkan hasil uji SPSS dengan grafik scatterplot diketahui bahwa 

titik-titik menyebar secara acak dan tersebar baik diatas maupun dibawah 

angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak 

digunakan untuk memprediksi hasil belajar akuntansi siswa pada kompetensi 

dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang berdasarkan masukan 

variabel minat belajar dan disiplin belajar. 

 

4.1.5 Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis regresi berganda ini digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh variabel minat belajar dan disiplin belajar terhadap hasil 

belajar akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang pada siswa kelas X Akuntansi di SMK Sultan Fattah 

Demak. Setelah diketahui ada tidaknya pengaruh, kemudian apakah pengaruh 

tersebut termasuk pengaruh positif atau negatif. Selain itu, digunakan juga 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Dari data regresi yang terdapat pada lampiran 15, setelah diolah dengan 

bantuan program SPSS versi 16 maka hasil analisis regresi berganda tampak 

pada tabel 4.9 berikut ini. 
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Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

 

 

 

 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012  

Tabel di atas menunjukkan bahwa persamaan regresi berganda yang 

diperoleh dari hasil analisis, sebagai berikut : 

Y = -60,627 + 0,742  + 0,665 .  

Model regresi tersebut mempunyai makna : 

1. Konstanta : -60,627 

Jika variabel minat belajar dan disiplin belajar dianggap konstan, maka 

rata-rata hasil belajar akuntansi sebesar -60,627 

2. Koefisien regresi X1 (Minat Belajar) 

Dari perhitungan regresi berganda diperoleh nilai coefficients ( ) adalah 

0,742. Hal ini berarti jika variabel minat belajar mengalami peningkatan 

sebesar 1 (satu) poin, sementara variabel disiplin belajar dianggap tetap 

maka akan menyebabkan kenaikan hasil belajar sebesar 0,742. 

3. Koefisien regresi X2 (Disiplin Belajar) 

Dari perhitungan regresi berganda diperoleh nilai coefficients ( ) 

adalah 0,665. Hal ini berarti jika variabel disiplin belajar mengalami 
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peningkatan sebesar 1 (satu) poin, sementara variabel minat belajar 

dianggap tetap maka akan menyebabkan kenaikan prestasi belajar 

sebesar 0,665. 

 

4.1.6 Uji Hipotesis 

4.1.6.1 Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah variabel minat belajar  

dan disiplin belajar yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai 

pengaruh bersama-sama terhadap variabel hasil belajar. Dari data regresi pada 

lampiran 15, maka hasil uji simultan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

4.10, berikut ini. 

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan (Uji F) 

 

 

 

 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012  

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, hasil uji ANOVA atau Ftest didapat nilai 

Fhitung sebesar 55,619 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih 

kecil dari signifikan 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi hasil belajar akuntansi atau dapat dikatakan bahwa minat belajar 

dan disiplin belajar secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar 

akuntansi. Dengan demikian, penelitian ini menolak H0 dan menerima Ha1 
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yang berarti “ada pengaruh minat belajar dan disiplin belajar yang positif 

secara simultan terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang pada siswa kelas X program 

keahlian akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak.” 

4.1.6.2 Koefisien Determinasi Simultan (R
2
) 

Untuk melihat besarnya pengaruh minat belajar dan disiplin belajar 

terhadap hasil belajar akuntansi secara bersama-sama dapat dilihat pada tabel 

4.11, berikut ini. 

Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi Simultan (R
2
) 

 

 

 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012 pada lampiran 15 

Pada tampilan output SPSS Model Summary diperoleh besarnya 

koefisien (R) secara simultan sebesar 0,813 dan nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,649. Hal ini berarti bahwa variabilitas variabel hasil belajar 

akuntansi dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel minat belajar dan disiplin 

belajar  sebesar 64,90%, sedangkan sisanya sebesar 35,10% dijelaskan oleh 

faktor - faktor lain diluar model yang tidak dimasukkan dalam model regresi 

ini. 

4.1.6.3 Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t) 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel minat belajar dan disiplin belajar terhadap variabel hasil belajar 
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akuntansi. Pengujian dilakukan dengan bantuan SPSS for windows release 16. 

Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini : 

Tabel 4.12 Hasil Uji Parsial (Uji t) 

 

 

 

 

Pada tabel di atas variabel  (Minat belajar) diperoleh nilai   = 

2,969 dengan signifikansi 0,004 dimana 0,004 < 0,05 sehingga H0 ditolak dan  

 diterima yaitu yang berbunyi “ada pengaruh minat belajar yang positif 

terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan 

keuangan perusahaan dagang pada siswa kelas X program keahlian akuntansi 

di SMK Sultan Fattah Demak”. Pada variabel  (Disiplin belajar) diperoleh 

nilai  = 4,408 dengan signifikansi 0,000 dimana 0,000 < 0,05 sehingga 

H0 ditolak dan  diterima yaitu yang berbunyi “ada pengaruh disiplin 

belajar yang positif terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang pada siswa kelas X program 

keahlian akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak”. 

4.1.6.4 Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

Koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar sumbangan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. Secara parsial kontribusi minat belajar dan disiplin belajar terhadap 

hasil belajar akuntansi dapat dilihat pada tabel 4.13, berikut ini. 
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Tabel 4.13 Hasil Koefisien Determinasi Parsial (r
2
) 

 

 

 

 

 

Sumber : data penelitian yang diolah tahun 2012 pada lampiran 15 

Hasil output SPSS 16.0 menunjukkan bahwa koefisien determinasi 

parsial (r
2
) untuk variabel minat belajar sebesar 0,366. Nilai tersebut kemudian 

dikuadratkan dan dipersentasikan menjadi (0,366)
2
 X 100% dan diperoleh 

hasil 13,40%. Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa secara parsial 

variabel minat belajar berpengaruh terhadap hasil belajar akuntansi siswa 

kelas X Akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang sebesar 13,40%. Sedangkan 

variabel disiplin belajar memiliki koefisien determinasi parsial (r
2
) sebesar 

0,504. Nilai tersebut kemudian dikuadratkan dan dipersentasikan menjadi 

(0,504)
2 

X 100% dan diperoleh hasil 25,40%. Berdasarkan hasil tersebut maka 

dapat dikatakan bahwa secara parsial disiplin belajar berpengaruh terhadap 

hasil belajar akuntansi siswa kelas X Akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak 

pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan dagang sebesar 25,40%. 
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4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis statistik regresi yang telah dipaparkan, 

diketahui sebuah persamaan garis regresi. Persamaan regresi tersebut berguna 

bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk memprediksi kenaikan atau 

penurunan hasil belajar akuntansi siswa di SMK Sultan Fattah Demak di masa 

yang akan datang dengan minat belajar dan disiplin belajar siswa sebagai 

prediktornya. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, dapat diketahui bahwa 

hasil belajar akuntansi siswa kelas X Akuntansi pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang, rata-rata berada dalam 

kriteria tidak tuntas. Variabel minat belajar rata-rata dalam kriteria cukup dan 

disiplin belajar rata-rata juga dalam kriteria cukup. Berdasarkan hasil analisis 

regresi dengan bantuan program SPSS 16 menunjukkan bahwa 3 hipotesis 

yang diajukan diterima. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut: 

4.2.1 Ada pengaruh minat belajar dan disiplin belajar yang positif secara 

simultan terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang pada siswa kelas X 

program keahlian akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ada pengaruh 

minat belajar dan disiplin belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada 

kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang pada siswa 

kelas X program keahlian akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak. Dari hasil 

analisis regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa koefisien regresi bertanda 

positif. Hal tersebut berarti bahwa ada pengaruh positif antara minat belajar 

dan disipin belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi dasar 
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menyusun laporan keuangan perusahaan dagang pada siswa kelas X program 

keahlian akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak, bahwa semakin tinggi minat 

belajar dan disiplin belajar siswa maka semakin tinggi pula hasil belajarnya. 

Berdasarkan analisis deskriptif, hasil belajar akuntansi siswa kelas X 

pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang di 

SMK Sultan Fattah Demak rata-rata dalam kriteria tidak tuntas karena masih 

banyak siswa yang mendapat nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal, hal 

ini dipengaruhi oleh minat belajar siswa yang kurang tinggi atau sebatas 

cukup terhadap pembelajaran akuntansi. Mempunyai motivasi atau dorongan 

yang cukup untuk belajar materi akuntansi, cukup berpartisipasi dalam 

pembelajaran akuntansi, serta mempunyai perhatian yang cukup terhadap 

materi yang disampaikan oleh guru selama pembelajaran akuntansi 

berlangsung cukup mampu meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa kelas 

X Akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan 

di SMK Sultan Fattah Demak.  

Selain dipengaruhi oleh minat belajar, hasil belajar akuntansi siswa kelas 

X Akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang di SMK Sultan Fattah Demak juga dipengaruhi oleh disiplin belajar 

siswa yang rata-rata cukup. Siswa cukup mampu menaati tata tertib sekolah, 

mengikuti pembelajaran dikelas, cukup teratur dalam belajar dan mengerjakan 

setiap tugas yang diberikan dengan baik. Perilaku – perilaku disiplin tersebut 

cukup mampu meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa kelas X Akuntansi 

pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang di 
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SMK Sultan Fattah Demak. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa 

semakin tinggi minat belajar yang dimiliki oleh siswa serta didukung dengan 

semakin tingginya disiplin belajar siswa terhadap pembelajaran akuntansi, 

maka akan semakin tinggi pula hasil belajar akuntansinya.  

 

4.2.2 Ada pengaruh minat belajar yang positif terhadap hasil belajar 

akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang pada siswa kelas X program keahlian akuntansi 

di SMK Sultan Fattah Demak. 

 

Minat belajar adalah kesadaran dan kemampuan untuk belajar sesuatu 

dengan senang hati, mempunyai perhatian yang lebih terhadap sesuatu yang 

disukai dan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Adanya minat dalam diri 

siswa menjadi stimulus bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar. Minat 

belajar yang tinggi terhadap mata pelajaran akuntansi dapat menumbuhkan 

semangat yang tinggi dalam belajar akuntansi sehingga hasil belajarnya pun 

menjadi meningkat. Berdasarkan analisis deskriptif minat belajar siswa kelas 

X Akuntansi dalam pembelajaran akuntansi pada kompetensi dasar menyusun 

laporan keuangan perusahaan dagang di SMK Sultan Fattah Demak termasuk 

dalam kriteria cukup. 

Berdasarkan analisis deskriptif minat belajar siswa kelas X Akuntansi 

dalam pembelajaran akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan 

keuangan perusahaan dagang berada dalam kriteria cukup, dan dari hasil 

penelitian diketahui bahwa motivasi atau dorongan untuk belajar, partisipasi 

siswa dalam kegiatan belajar mengajar, dan perhatian siswa dalam kegiatan 

belajar mengajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar akuntansi. Adanya 
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motivasi atau dorongan untuk belajar, seperti kesiapan siswa dalam belajar 

akuntansi, dan motivasi atau dorongan siswa untuk belajar akuntansi cukup 

mampu meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa. Partisipasi siswa dalam 

kegiatan belajar, yang meliputi partisipasi siswa dalam pembelajaran 

akuntansi, dan keaktifan siswa dalam menanggapi masalah cukup mampu 

meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa. Selain itu, adanya perhatian siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar, yaitu perhatian siswa selama pembelajaran 

berlangsung, dan perhatian siswa dalam memahami materi akuntansi yang 

telah diajarkan juga cukup mampu meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa 

kelas X program keahlian Akuntansi pada kompetensi dasar menyusun 

laporan keuangan perusahaan dagang di SMK Sultan Fattah Demak.  

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa semakin tinggi minat 

belajar yang dimiliki oleh siswa, maka hasil belajar siswa juga akan semakin 

tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Ernita Cahya Ningrum (2011) dengan judul 

penelitiannya ”Pengaruh Minat dan Cara Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Pelajaran Akuntansi Kelas XII IPS di SMA Negeri 1 

Singosari” yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara minat belajar 

terhadap hasil belajar akuntansi siswa sebesar 13,5%.  

 

4.2.3 Ada pengaruh disiplin belajar yang positif terhadap hasil belajar 

akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang pada siswa kelas X program keahlian akuntansi 

di SMK Sultan Fattah Demak. 
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Disiplin belajar adalah sikap atau perilaku siswa yang taat dan patuh 

terhadap kewajibannya untuk belajar, baik belajar di sekolah maupun di 

rumah. Dengan adanya kedisiplinan, menjadikan siswa semakin terarah dalam 

belajar sehingga hasil belajarnya menjadi semakin baik pula. Berdasarkan 

hasil analisis deskriptif disiplin belajar siswa kelas X Akuntansi dalam 

pembelajaran akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang di SMK Sultan Fattah Demak termasuk dalam kriteria 

cukup, dimana dari empat indikator disiplin belajar diketahui indikator 

menaati tata tertib sekolah berada dalam kriteria tinggi, perilaku kedisiplinan 

didalam kelas dalam kriteria cukup, disiplin siswa dalam menepati jadwal 

belajar berada berada dalam kriteria cukup, sedangkan indikator belajar secara 

teratur berada dalam kriteria tinggi.  

Berdasarkan analisis deskriptif disiplin belajar siswa kelas X Akuntansi 

dalam pembelajaran akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan 

keuangan perusahaan dagang berada dalam kriteria cukup. Dari hasil 

penelitian diketahui bahwa perilaku siswa dalam menaati tata tertib sekolah, 

perilaku kedisiplinan didalam kelas, disiplin siswa dalam menepati jadwal 

belajar, dan kebiasaan belajar secara teratur berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar akuntansi. Tingginya perilaku siswa dalam menaati tata tertib sekolah, 

seperti disiplin siswa masuk sekolah, dan disiplin siswa dalam menaati tata 

tertib sekolah maka hasil belajar akuntansi siswa pun semakin tinggi pula. 

Adanya perilaku kedisiplinan didalam kelas yang dimiliki siswa, seperti 

perilaku siswa yang disiplin dalam mengikuti pelajaran di sekolah, dan 
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mengerjakan tugas di sekolah cukup mampu meningkatkan hasil belajar 

akuntansi siswa. Disiplin siswa dalam menepati jadwal belajar, yang meliputi  

perilaku siswa yang tepat waktu dalam belajar, dan disiplin siswa dalam 

mengerjakan PR dapat meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa. Selain itu, 

kebiasaan siswa belajar secara teratur yang ditunjukkan dengan perilaku siswa 

yang teratur dalam belajar dan mengerjakan tugas juga cukup mampu 

meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa kelas X program keahlian 

Akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang di SMK Sultan Fattah Demak.  

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa semakin tinggi disiplin 

belajar yang dimiliki oleh siswa, maka hasil belajar siswa juga akan semakin 

tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang pernah dilakukan 

oleh Saputro Singgih Tego (2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Disiplin Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Prestasi 

Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2009 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitiannya  

mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi 

belajar akuntansi, besarnya pengaruh disiplin belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi yaitu sebesar 34,5%. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh simpulan 

dan saran, sebagai berikut : 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh minat belajar dan disiplin belajar yang positif secara simultan 

terhadap hasil belajar akuntansi pada kompetensi dasar menyusun laporan 

keuangan perusahaan dagang pada siswa kelas X Akuntansi di SMK Sultan 

Fattah Demak tahun ajaran 2011/2012, sebesar 64,90% sedangkan sisanya 

sebesar 35,10% dipengaruhi oleh faktor - faktor lain diluar model regresi.  

2. Ada pengaruh minat belajar yang positif terhadap hasil belajar akuntansi 

pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 

pada siswa kelas X Akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak tahun ajaran 

2011/2012, sebesar 13,40%.  

3. Ada pengaruh disiplin belajar yang positif terhadap hasil belajar akuntansi 

pada kompetensi dasar menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 

pada siswa kelas X Akuntansi di SMK Sultan Fattah Demak tahun ajaran 

2011/2012, sebesar 25,40%. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Siswa diharapkan dapat meningkatkan disiplin belajar akuntansi, khususnya 

untuk perilaku kedisiplinan siswa didalam kelas, dalam hal mengikuti 

pembelajaran di kelas dan mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh 

guru sehingga proses belajar siswa dapat terkontrol dengan baik yang 

akhirnya anak mampu mencapai hasil belajar yang lebih baik.  

2. Bagi pihak sekolah khususnya guru mata pelajaran produktif akuntansi agar 

mengupayakan untuk membangkitkan minat belajar siswa terhadap mata 

pelajaran akuntansi yang sebenarnya sudah ada dalam diri siswa, seperti 

dengan memberikan motivasi dan cara mengajar yang menarik dan tidak 

membosankan. 
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Lampiran 4 
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Lampiran 5 
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Lampiran 6 
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Lampiran Reliabilitas dan Validitas Skala Minat Belajar  

 

Reliabilitas Skala Minat Belajar (KD : Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan 

Dagang) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.876 .874 30 

Reliabilitas uji coba skala minat belajar akuntansi pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang diolah dengan menggunakan 

SPSS 16 dan dapat dilihat pada tabel Reliability Statistics kolom Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,876. 

 

Validitas Skala Minat Belajar (KD : Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan 

Dagang) 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 103.0000 195.059 .210 . .876 

VAR00002 102.7143 191.151 .278 . .875 

VAR00003 103.7143 191.387 .365 . .873 

VAR00004 100.9429 195.232 .216 . .876 

VAR00005 101.2857 186.739 .488 . .870 

VAR00006 102.5143 189.434 .413 . .872 

VAR00007 103.1714 188.793 .446 . .871 

VAR00008 102.5429 185.785 .409 . .872 

VAR00009 102.3714 192.946 .204 . .877 

VAR00010 102.1143 180.928 .547 . .868 

 

Lampiran 7 
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VAR00011 102.2000 188.400 .402 . .872 

VAR00012 101.3143 205.339 -.194 . .885 

VAR00013 102.3429 183.408 .589 . .867 

VAR00014 101.6857 189.928 .369 . .873 

VAR00015 101.5143 190.904 .405 . .872 

VAR00016 101.6000 183.424 .536 . .869 

VAR00017 103.0857 180.551 .614 . .866 

VAR00018 101.6000 193.247 .245 . .875 

VAR00019 102.2571 180.608 .660 . .865 

VAR00020 101.5143 181.139 .551 . .868 

VAR00021 101.2857 189.387 .417 . .872 

VAR00022 102.0571 188.526 .321 . .875 

VAR00023 101.0000 196.941 .171 . .876 

VAR00024 102.2571 182.844 .562 . .868 

VAR00025 101.2286 189.711 .432 . .871 

VAR00026 102.6286 181.534 .612 . .867 

VAR00027 101.2571 187.491 .472 . .870 

VAR00028 102.8571 191.538 .470 . .871 

VAR00029 101.2286 188.417 .357 . .873 

VAR00030 101.4571 182.020 .650 . .866 

Validitas uji coba skala minat belajar akuntansi pada kompetensi dasar menyusun 

laporan keuangan perusahaan dagang diolah dengan menggunakan SPSS 16 dan 

dilihat pada tabel Item-Total Statistics kolom Corrected Item-Total Correlation 

diketahui item yang tidak valid sebanyak 8 pernyataan yaitu pernyataan nomor 1, 

2, 4, 9, 12, 18, 22 dan 23 karena df (degree of freedom = 33) sehingga dapat 

dilihat pada rtabel 33 adalah 0,334 dan dari pernyataan yang tidak valid rhitung ≤ rtabel 

0,334 maka item-item pernyataan yang tidak valid tersebut dibuang. 
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Lampiran Reliabilitas dan Validitas Skala Disiplin Belajar  

 

Reliabilitas Skala Disiplin Belajar (KD : Menyusun Laporan Keuangan 

Perusahaan Dagang) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.896 .893 35 

 

Reliabilitas uji coba skala disiplin belajar akuntansi pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang diolah dengan menggunakan 

SPSS 16 dan dapat dilihat pada tabel Reliability Statistics kolom Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,896. 

 

Validitas Skala Disiplin Belajar (KD : Menyusun Laporan Keuangan Perusahaan 

Dagang) 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 120.8000 270.341 .441 . .892 

VAR00002 119.5143 262.434 .647 . .889 

VAR00003 120.2857 260.975 .491 . .892 

VAR00004 119.1429 283.479 .089 . .897 

VAR00005 119.7429 263.550 .556 . .890 

VAR00006 120.4571 273.785 .274 . .896 

VAR00007 120.6000 261.600 .664 . .888 

VAR00008 121.1143 290.575 -.143 . .903 

VAR00009 119.8286 268.323 .466 . .892 

VAR00010 120.0857 264.022 .566 . .890 
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VAR00011 119.1429 277.479 .377 . .894 

VAR00012 119.6000 274.188 .423 . .893 

VAR00013 119.5714 266.664 .475 . .892 

VAR00014 119.9714 272.793 .427 . .893 

VAR00015 121.0000 274.824 .338 . .894 

VAR00016 120.9143 265.669 .624 . .890 

VAR00017 120.6286 270.887 .555 . .891 

VAR00018 120.4286 268.429 .567 . .891 

VAR00019 119.2857 281.857 .147 . .896 

VAR00020 120.2286 266.123 .551 . .890 

VAR00021 121.0286 271.734 .419 . .893 

VAR00022 120.4286 266.664 .532 . .891 

VAR00023 120.0000 293.471 -.249 . .903 

VAR00024 119.9143 259.198 .672 . .888 

VAR00025 120.6000 270.953 .372 . .894 

VAR00026 120.5143 271.316 .475 . .892 

VAR00027 121.1714 265.793 .550 . .890 

VAR00028 119.8571 260.891 .692 . .888 

VAR00029 120.4571 264.138 .609 . .889 

VAR00030 120.5714 270.429 .444 . .892 

VAR00031 121.2857 273.622 .376 . .893 

VAR00032 120.8286 262.676 .687 . .888 

VAR00033 120.9429 268.408 .566 . .891 

VAR00034 120.2000 300.282 -.472 . .905 

VAR00035 121.0000 267.647 .442 . .892 

Validitas uji coba skala disiplin belajar akuntansi pada kompetensi dasar 

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang diolah dengan menggunakan 

SPSS 16 dan dilihat pada tabel Item-Total Statistics kolom Corrected Item-Total 

Correlation diketahui item yang tidak valid sebanyak 6 pernyataan yaitu 

pernyataan nomor 4, 6, 8, 19, 23 dan 34 karena df (degree of freedom = 33) 

sehingga dapat dilihat pada rtabel 33 adalah 0,334 dan dari pernyataan yang tidak 

valid rhitung ≤ rtabel 0,334 maka item-item pernyataan yang tidak valid tersebut 

dibuang. 
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INSTRUMEN PENELITIAN (SKALA PSIKOLOGI MINAT DAN DISIPLIN BELAJAR) 

“PENGARUH MINAT BELAJAR DAN DISIPLIN BELAJAR TERHADAP HASIL 

BELAJAR AKUNTANSI PADA KOMPETENSI DASAR MENYUSUN LAPORAN 

KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG PADA SISWA KELAS X                    

PROGRAM KEAHLIAN AKUNTANSI DI SMK SULTAN FATTAH DEMAK                            

TAHUN AJARAN 2011/2012” 

 

Disusun sebagai salah satu syarat  

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Ekonomi (Akuntansi) 

 pada Universitas Negeri Semarang 

 

Oleh 

Dyah Ajeng Pangestuti 

NIM. 7101408020 

Pendidikan Ekonomi, S1 (Akuntansi) 

 

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
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SKALA PSIKOLOGI (MINAT BELAJAR dan DISIPLIN BELAJAR) 

 

Pengantar 

Skala psikologi minat belajar adalah daftar pernyataan yang mengungkap aspek-aspek 

tentang minat siswa dalam belajar yang meliputi motivasi atau dorongan untuk belajar, 

partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar dan perhatian siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar.  

Skala psikologi disiplin belajar adalah daftar pernyataan yang disusun untuk mengungkap 

sikap atau perilaku siswa yang taat dan patuh terhadap kewajibannya untuk belajar, baik belajar 

di sekolah maupun belajar di rumah.  

Dibawah ini ada sejumlah pernyataan dengan lima pilihan jawaban. Saudara diminta 

memberi tanda centang (√) pada kolom jawaban yang sesuai dengan keadaan Saudara. Tidak ada 

jawaban yang benar atau salah, yang ada adalah sesuai atau tidak sesuai dengan dengan diri 

Saudara. Oleh sebab itu jawablah dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan diri Saudara yang 

sebenarnya, bukan yang Saudara anggap baik atau yang seharusnya dilakukan. Jawaban Saudara 

bersifat pribadi dan rahasia serta tidak mempengaruhi nilai Saudara. 

Atas partisipasi dan kerjasama Saudara, saya ucapkan terimakasih. Semoga mendapatkan 

kebermanfaatan untuk kepentingan bersama. 

Petunjuk Pengisian : 

1. Tulislah identitas diri Saudara pada tempat yang telah disediakan 

2. Jawablah pernyataan-pernyataan dibawah ini dengan membubuhkan tanda centang (√) 

dibawah kolom pada nomor item yang sedang Saudara kerjakan 

a. SS (Sangat sesuai), jika pernyataan sangat sesuai/selalu sesuai/sangat positif dengan 

keadaan Saudara 

b. S (Sesuai), jika pernyataan sesuai/sering/positif dengan keadaan Saudara 

c. TP (Tidak bisa menentukan dengan pasti), jika pernyataan kadang-kadang sesuai dengan 

keadaan Saudara 

d. KS (Kurang sesuai), jika pernyataan kurang sesuai/hampir tidak pernah Saudara alami 

e. TS (Tidak sesuai), jika pernyataan sama sekali tidak sesuai/tidak pernah Saudara alami 
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INDIKATOR MINAT BELAJAR (X1) 
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INDIKATOR DISIPLIN BELAJAR (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

137 



152 
 

 
 

Lampiran 26 

Uji Normalitas 
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Uji Multikolonieritas dan Uji Heteroskedastisitas 
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Nomor  :                    /UN37.I.7/PP/2012    ...... Juli 2012   

H a l .   :  Ijin Penelitian  

 

 

 

Yth.  Kepala SMK Sultan Fattah Demak 

 Jl. Diponegoro No. 47, Jogoloyo  

 Kabupaten Demak  

 

 

Diberitahukan dengan hormat bahwa, mahasiswa kami:   

 

N a m a         :  Dyah Ajeng Pangestuti 

N I M            :  710 140 8020 

Jurusan / Konsentrasi :  Pend. Ekonomi / Pend. Akuntansi. 

 

 

Bermaksud akan menyusun skripsi dengan judul ”Pengaruh Minat Belajar dan Disiplin 

Belajar Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Pada Kompetensi Dasar Menyusun Laporan 

Keuangan Perusahaan Dagang Pada Siswa Kelas X Program Keahlian Akuntansi di 

SMK Sultan Fattah Demak”. Berkenaan dengan hal tersebut mohon kiranya yang 

bersangkutan dapat diijinkan untuk melakukan penelitian di instansi yang Saudara 

pimpin dengan alokasi waktu bulan Juli 2012 sd. selesai. 

 

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. 

       

 

 

  

Tembusan Yth. 

1. Dekan  

2. Kejur. Pend. Ekonomi 

Fakultas Ekonomi Unnes 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 

FAKULTAS EKONOMI (FE) 
Alamat: Gedung C-6, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, 

Telp/Fax. (024) 8508015, website : http://fe.unnes.ac.id 
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