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ABSTRAK 
 
 
 
Prima Dyah M. 2009. Pengaruh Minat dan Cara Belajar Siswa terhadap Prestasi 
Belajar Akuntansi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus. Skripsi. Jurusan 
Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Dosen pembimbing I : 
Drs. Subowo, M.Si. Dosen Pembimbing II : Drs. Gunawan Hadi, SH.CN 
 
Kata Kunci : Prestasi Belajar, Minat, dan Cara Belajar. 

Prestasi belajar sangat penting sekali sebagai indikator keberhasilan baik bagi 
seorang guru maupun siswa. Minat memiliki kedudukan penting bagi proses belajar 
mengajar, dengan minat yang tinggi maka siswa akan memperoleh prestasi belajar 
yang tinggi pula. Seseorang yang mempunyai minat dalam belajar akan berusaha 
mencurahkan segenap kemampuannya untuk menguasai ilmu yang dipelajari agar 
mencapai hasil belajar yang optimal. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini 
adalah 1). Adakah pengaruh minat dan cara belajar terhadap prestasi belajar mata 
pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus, 2). Seberapa 
besar pengaruh minat belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus, 3). 
Seberapa besar pengaruh cara belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus.  

     Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA N 2 Bae 
Kudus berjumlah 172 yang berasal dari kelas XI IPS 1 sampai XI IPS 4. Sampel 
dalam penelitian ini adalah 63 Siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus dengan 
menggunakan tehnik proporsional random sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan yaitu angket atau kuesioner dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang 
digunakan adalah metode analisis deskriptif, uji normalitas, uji multikolineritas, uji 
heterokedasitas, uji hipotesis dengan uji F dan uji t. 

Hasil secara parsial menunjukkan bahwa variabel minat memberikan 
pengaruh lebih kecil terhadap prestasi belajar siswa yaitu sebesar 4,67% 
dibandingkan variabel cara belajar yaitu sebesar 12,6%. Hasil secara simultan 
menunjukkan bahwa minat dan cara belajar secara bersama-sama mempengaruhi 
prestasi belajar akuntansi sebesar 14,4% dan sisanya 85,6% dipengaruhi faktor 
lainnya.  
 Minat menjadi pedoman bagi individu untuk mencapai kesuksesan dalam 
kehidupan sehari-hari dan memiliki peran yang penting dalam kemampuan akademik 
seseorang dan hendaknya siswa dapat menentukan cara belajar yang efektif bagi 
dirnya sendiri, agar mempermudah dalam menguasai suatu materi dengan utuh serta 
tidak hanya mau belajar pada saat ada tes saja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Pendidikan mempunyai peranan penting dalam menciptakan sumber 

daya manusia yang berkualitas. Tujuan pendidikan nasional menurut UU RI 

Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan 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 serta bertanggung jawab. 

Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan 

mutu pendidikan. Mutu pendidikan yang baik antara lain dapat dilihat dari proses 

belajar mengajar yang terjadi serta prestasi yang dicapai oleh siswa. Peningkatan 

mutu pendidikan mempunyai arti luas yang meliputi berbagai faktor masukan 

(input), proses belajar mengajar, dan hasil. Dalam faktor-faktor masukan termasuk 

didalamnya adalah kurikulum, sarana belajar, pengelolaan, guru, dan lingkungan. 

Semua itu bermuara pada proses belajar mengajar yang dilukukan didalam kelas. 

Sejauh mana mutu proses belajar mengajar itu tercapai akan ditunjukan oleh 

prestasi belajar siswa. 
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Proses belajar yang dilakukan oleh siswa pada suatu mata pelajaran 

tertentu bukan hanya sekedar membaca dan menulis mata pelajaran tersebut. 

Belajar suatu mata pelajaran tertentu harus diikuti dengan minat ingin 

mempelajari mata pelajaran tersebut untuk keberhasilan belajar siswa itu sendiri. 

 Menurut Winkel (2005: 59) belajar adalah suatu aktivitas mental/ psikis, 

yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan, yang menghasilkan 

sejumlah perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, ketrampilan, dan nilai 

sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif, konstan, dan berbekas. Lebih lanjut 

Nasution (1995:34) belajar adalah perubahan kelakuan berbakat pengalaman dan 

latihan  Perubahan itu hanya mengenai jumlah pengetahuan dengan bentuk 

kecakapan, minat, penyesuaian diri, kedewasaan sikap, pengertian, penghargaan, 

pendekatan mengenai segala aspek organisme/ pribadi seseorang.  

Prestasi belajar sangat penting sekali sebagai indikator keberhasilan baik 

bagi seorang guru maupun siswa. Bagi seorang guru, prestasi belajar siswa dapat 

dijadikan sebagai pedoman penilaian terhadap keberhasilan dalam kegiatan 

membelajarkan siswa. Seorang guru dikatakan berhasil menjalankan program 

pembelajarannya apabila separuh atau lebih dari jumlah siswa telah mencapai 

tujuan instruksional baik tujuan instruksional khusus maupun umum. Sedangkan 

bagi siswa, prestasi belajar merupakan informasi yang berfungsi untuk mengukur 

tingkat kemampuan atau keberhasilan belajarnya, apakah mengalami perubahan 

yang bersifat positif maupun perubahan yang bersifat negatif.    
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   Tidak ada seorang pun siswa yang tidak menginginkan suatu prestasi 

belajar yang baik. Namun untuk memperoleh semua itu tidaklah mudah, 

mengingat adanya perbedaan setiap individu baik minat, karakter, cita-citanya, 

dan lain-lain yang dimiliki oleh setiap siswa. Dengan perbedaan yang demikian 

akan menyebabkan tercapainya suatu prestasi belajar yang berbeda pula yaitu 

prestasi ada yang tergolong tinggi, sedang, dan rendah. Hal ini dapat terjadi 

karena banyaknya faktor yang mempengaruhi prestasi belajar diantaranya 

dipengaruhi faktor minat dan cara belajar.   

Menurut Winkel (1984: 36), Prestasi belajar/ hasil belajar adalah setiap 

macam kegiatan elajar yang menghasilkan sesuatu perubahan yang khas. Selain 

itu menurut Tu`u (2004: 75) prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru.     

Prestasi yang diperoleh siswa banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Prestasi belajar yang dipengaruhioleh dua faktor yaitu : 

1. Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa. 

Misalnya kedisiplinan, cara belajar, kondisi fisiologi (keadaan fisik dari 

siswa), kondisi psikologis (kecerdasan, bakat, minat, motivasi, dan 

kemampuan kognitif). 

2. Faktor Eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar siswa. 

Misalnya faktor lingkungan (lingkungan alam dan lingkungan sosial), alat 

instrumental (kurikulum, program, sarana dan fasilitas serta guru atau 

pengajar) (Slameto, 2003: 53) 
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Bentuk keberhasilan pendidikan disekolah dapat dilihat dari prestasi 

belajar siswa, karena prestasi belajar menunjukkan hasil usaha yang dicapai siswa 

selama mereka melakukan kegiatan belajar di sekolah pada umumnya ditunjukkan 

dalam bentuk nilai. Sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku untuk 

mengukur keberhasilan siswa dalam belajar yaitu ditetapkannya batas minimal 

ketuntasan belajar untu mata pelajaran akuntansi adalah 65. Atas dasar ketentuan 

ini diharapkan siswa dapat mencapai hasil yang optimal. 

Untuk mata pelajaran akuntansi kelas XI IPS diampu  guru yang 

tentunya tidak berbeda dalam penyampaian materinya untuk tiap kelas. Meskipun 

demikian pemahaman siswa terhadap mata pelajaran akuntansi berbeda-beda 

kemudian akan berdampak pada pencapaian prestasi belajar yang berbeda pula 

yaitu ada yang tergolong rendah dan ada pula yang tergolong tinggi. Di SMA N 2 

Bae Kudus, khususnya kelas XI IPS tahun ajaran 2008/ 2009 juga mengalami hal 

yang demikian, yaitu prestasi belajar yang diperoleh setiap siswa sangat 

bervariasi. 

Menurut hasil observasi awal prestasi belajar di SMA N 2 Bae Kudus 

masih banyak nilai rata-rata ulangan harian akuntansi siswa kelas XI IPS dibawah 

standar ketuntasan belajar minimum, seperti pada tabel di bawah ini   
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Tabel 1. 1 Rata-rata Nilai Ulangan Harian 

NO KELAS NILAI RATA-RATA 

1 XI IPS 1 64 

2 XI IPS 2 63 

3 XI IPS 3 63 

4 XI IPS 4 64 

5 Rata-rata nilai perkelas 64 

Sumber : Data Guru Akuntansi SMA Negeri 2 Bae Kudus 

Berdasarkan data diatas  dapat diketahui bahwa rata-rata nilai Ulangan 

Harian mata pelajaran akuntansi kelas XI IPS semester II adalah 64. Fenomena ini 

menguatkan bahwa prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA N 2 Bae 

Kudus belum sesuai dengan yang diharapkan oleh sekolah dimana sekolah 

menetapkan batas minimal ketuntasan belajar untuk mata pelajaran akuntansi 

adalah 65. Agar minat belajar siswa meningkat, maka perlu adanya kerjasama 

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

sehingga prestasi belajar siswa akan meningkat sesuai dengan yang diharapkan.  

Berdasarkan observasi awal, melalui wawancara pada responden mereka 

pada umumnya belum memiliki minat yang tinggi terhadap minat yang tinggi 

terhadap mata pelajaran akuntansi hal ini terlihat kurangnya perhatian siswa 

dalam menerima pelajaran, Siswa sibuk dengan aktivitasnya sendiri, Berbincang-

bincang dengan teman, mengantuk dan bermain sendiri 

Cara Belajar yang efisien dapat membantu siswa memperoleh hasil 

belajar yang optimal. Cara belajar yang efisien berupa (1) Berkonsentrasi sebelum 

dan pada saat belajar, (2) Segera mempelajari kembali bahan yang sudah diterima, 
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(3) Membaca dengan teliti baik bahan yang sedang dipelajari dan berusaha dengan 

sebaik-baiknya, (4) Mencoba menyelesaikan dan melatih mengerjakan soal-soal  

Berdasarkan observasi awal, melalui wawancara pada responden cara 

belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus mereka pada umumnya 

belum menetapkan cara belajar yang baik, hal ini terlihat dari siswa yang 

cenderung menghafal materi pelajaran, belajar jika akan ada ulangan saja, materi 

tidak dicatat dengan rapi. 

Setiap siswa akan bisa belajar dengan baik asalkan mau berlatih, yaitu 

terus melatih otaknya untuk belajar secara teratur dan disiplin serta bisa 

menggunakan waktu seefisien mungkin. Pada kenyataannya tidak semua siswa 

mampu melaksanakan cara belajar yang baik karena mereka tidak mengetahui 

strategi dan metode yang baik.  

Penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh Itsna Ariyanti (2008) 

dengan judul Pengaruh Motivasi dan Cara Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 

Ajibarang Kabupaten Banyumas terhadap Prestasi Belajar Akuntansi. Hasil 

penelitian diketahui bahwa motivasi siswa Kelas XI SMA N 1 Ajibarang saat ini 

baru dalam kategori sedang (57, 05%), Cara belajar siswa dalam kategori cukup 

baik (58, 67%). Sedangkan prestasi belajar siswa rata-rata sebesar 66, 77 dan 

termasuk kategori cukup. Berdasarkan hal tersebut, maka cara belajar yang baik 

dapat menentukan prestasi belajar siswa.  

Penelitian sejenis yang telah dilakukan oleh Utaminingsih (2009) dengan 

judul Pengaruh Motivasi dan Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

Siswa SMK Muhammadiyah Purbalingga. Hasil penelitian menunjukan bahwa 
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motivasi belajar dan minat belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi 

siswa SMK Muhammadiyah 1  Purbalingga sebesar 19, 8%. Minat memiliki 

kedudukan penting bagi proses belajar mengajar, dengan minat yang tinggi pula. 

Seseorang yang mempunyai minat dalam belajar akan berusaha mencurahkan 

segenap kemampuannya untuk menguasai ilmu yang dipelajari agar mencapai 

hasil belajar yang optimal. 

Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Athanasou dan 

Petomenos (1998) bahwa terdapat pengaruh positif antara minat belajar dan 

prestasi untukdapat menggapai prestasi untuk dapat menggapai karier sebesar r = 

0,55; p < 0,01 (http://proquest.umi.com/pqdweb) 

Dari uraian diatas peneliti ingin meneliti prestasi belajar siswa kelas XI 

IPS berdasarkan pengaruh cara belajar, minat belajar karena pelajaran akuntansi 

merupakan pelajaran yang berkesinambungan. Dengan maksud dapat dicari solusi 

pemecahannya, sehingga hasil yang diperoleh siswa dapat sesuai dengan tujuan 

pembelajarannya yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul ”PENGARUH MINAT DAN CARA BELAJAR SISWA 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS XI IPS 

SMA NEGERI 2 BAE KUDUS”  
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1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkapkan maka 

dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1.  Adakah pengaruh minat dan cara belajar terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus ? 

2. Adakah pengaruh minat belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae 

Kudus ? 

3.  Adakah pengaruh cara belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae 

Kudus ? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh minat dan cara belajar siswa 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntansi kelas XI IPS SMA 

Negeri 2 Bae Kudus ? 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh minat belajar siswa terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae 

Kudus. ? 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh cara belajar siswa terhadap 

prestasi belajar mata pelajaran akuntansi kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae 

Kudus  ? 
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1. 4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai bahan yang dapat memberikan interprestasi tentang minat dan 

pengaruhnya terhadap prestasi  

b. Sebagai bahan yang dapat memberikan interprestasi tentang cara 

belajar siswa dan pengaruhnya terhadap prestasi 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bahan masukan dalam menyusun dan mengembangkan 

pengajaran akuntansi yang berorientasi pada pendekatan yang lebih 

baik 

b. Sebagai bahan masukan kepada siswa untuk menumbuhkan suatu 

minat terhadap pelajaran akuntansi 

c. Sebagai bahan masukan kepada siswa untuk memperhatikan cara 

belajarnya agar prestasi yang diharapkan dapat tercapai. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Tinjauan tentang Belajar 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Perkembangan pengertian belajar menganut aliran psikologis 

(Darsono, 2000: 5), diantaranya : 

a. Belajar menurut aliran behavioristik 

Belajar ditafsirkan sebagai latihan-latihan pembentukan hubungan 

antara stimulus dan respon, dimana belajar merupakan perubahan tingkah 

laku yang dapat diobservasi dan diukur. (Darsono, 2000: 5). Pemberian 

stimulus harus sesuai dengan tujuan yang diberikan secara berulang-ulang 

yang diinginkan terjadi, maka diperlukan yang bersifat mekanitis, agar 

tingkah laku (respon) yang diinginkan terjadi maka diperlukan latihan dan 

hadiah (reward) atau penguatan (reinforcement). Kalau hubungan stimulus 

dan respon sudah terjadi akibat latihan dan hadiah atau penguatan, maka 

peristiwa belajar sudah terjadi, itulah sebabnya mengapa pengertian belajar 

yang terlalu mendasarkan pada terjadinya perbuatan (behaviour) 

dinamakan belajr behaviouristik (Darsono, 2000: 5). 

 

 

 



11 

 

 

b. Belajar menurut aliran Kognitif  

Para ahli aliran kognitif berpendapat bahwa belajar adalah 

”Peristiwa Internal” artinya bahwa belajar baru dapat terjadi bila ada 

kemampuan dalam diri orang yang belajar (Darsono, 2000: 15). 

Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan mengenal (kognitif), agar 

terjadi perubahan harus terjadi proses berfikir lebih dalam diri seseorang 

secara efektif yang kemudian dapat menimbulkan respon berupa tindakan 

(respon) sebagai akibat dari pemahamannya itu. 

c. Belajar menurut aliran Gestalt  

Belajar adalah bagaimana seseorang memandang suatu objek 

(persepsi) dan kemampuan mengatur atau mengorganisir objek, objek 

yang dipresepsi (khususnya yang kompleks), sehingga menjadi suatu 

bentuk (struktur) yang bermakna atau mudah dipahami. (Darsono, 2000: 

16). Jika seseorang telah mampu mempersepsikan suatu obyek (stimulus) 

menjadi keseluruhan (gestalt) maka orang tersebut memperoleh ”insight” 

(pemahaman), jika insight sudah terjadi berarti proses belajar sudah 

terjadi. Jadi, dalam belajar diperlukan kemampuan internal berupa 

kemampuan mengatur stimulus dengan baik sehingga mudah dipahami 

dan menjadi suatu pola yang bermakna. 

d. Aliran Humanis 

Secara umum aliran humanis beranggapan bahwa tiap orang bebas 

menentukan tingkah lakunya sendiri. Dalam dunia pendidikan Wasty 

Sumanto, 1987:128 (dalam bukunya Darsono, 2000: 18) menyatakan 
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bahwa kegiatan belajaradalah persoalan ”Memperoleh informasi baru dan 

mempersonalisasi informasi tersebut kedalam individu”. Sehingga 

pemahaman suatu materi pelajaran tidak terletak pada baik dan 

menariknya materi itu sendiri ataupun metode penyampaian materi 

tersebut, tetapi terletak pada isi materi itu sendiri ataupun metode 

penyampaian materi tersebut berguna bagi kehidupan siswanya dalam 

sosialisasi masyarakat, atau dengan kata lain bahwa materi tersebut sangat 

humanisme bagi kehidupan siswa baik individu maupun bermasyarakat.                                

Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai 

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Winkel 

dalam (Darsono, dkk. 2000:4). Belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang 

berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan 

perubahan dalam pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan nilai sikap. 

Belajar dapat diartikan sebagai perubahan kelakuan berkat pengalaman 

dan latihan. Perubahan itu hanya mengenai jumlah pengetahuan dengan bentuk 

kecakapan, minat, penyesuaian diri, kedewasaan sikap, pengertian, penghargaan, 

pendekatan mengenai  segala aspek organisme/pribadi seseorang. (Nasution, 

1995: 34) 

Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha/ kegiatan yang 

bertujuan mengadakan perubahan dalam diri seseorang, mencakup perubahan 

tingkah laku, sikap, kebiasaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sebagainya 

(Dalyono, 2005: 49). Selain itu menurut Slameto (2003: 2) belajar adalah suatu 
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proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan 

tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Dari definisi tersebut ditemukan beberapa perbedaan makna yang 

disebabkan perbedaan sudut pandang yang berbeda dalam mengamati proses 

belajar namun demikian, dalam beberapa hal yang mendasar terdapat kesamaan 

dalam penggunaan istilah untuk mendefinisikan belajar yaitu ”perubahan” dan 

”perilaku”. 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai 

bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi itu diproses dalam pikiran 

siswa. Berlandaskan suatu teori belajar, diharapkan suatu pembelajaran dapat 

lebih meningkatkan pemahaman siswa sebagai hasil belajar. Gagne (1985: 67) 

menyatakan untuk terjadi belajar pada diri siswa diperlukan kondisi belajar, baik 

kondisi internal maupun eksternal. Kondisi internal merupakan peningkatan 

(arising) memori siswa sebagai hasil belajar terdahulu. Memori siswa yang 

terdahulu merupakan komponen kemampuan yng baru dan ditempatkannya 

bersama-sama. Kondisi eksternal meliputi aspek atau benda yang dirancang atau 

ditata dalam suatu pembelajaran. Ini bertujuan antara lain merangsang ingatan 

siswa, menginformasikan tujuan pembelajaran, membimbing siswa belajar materi 

yang baru, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan 

pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru, sebagai hasil kelompok 

(Learning Outcomes). Lebih lanjut Gagne (1985) menyatakannya dalam lima 

kelompok, yaitu intellectual skill, cognitive strategy, verbal information, motor 
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skill, dan attitude. Gagne menekankan pentingnya kondisi internal dan eksternal 

dalam suatu pembelajaran, agar siswa memperoleh hasil belajar yang diharapkan. 

Dengan demikian sebaiknya memperhatikan atau menata pembelajaran yang 

memungkinkan mengaktifkan memori siswa yang sesuai agar informasi yang baru 

dapat dipahaminya.     

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar merupakan 

suatu usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan sistematis dengan 

mendayagunakan potensi yang dimiliki, baik fisik maupun mental yang berupa 

panca indra, otak, dan bagian tubuh lainnya. Demikian pula aspek kejiwaan 

seperti intelegensi, bakat, minat, dan motivasi yang bertujuan untuk mengadakan 

perubahan tingkah laku, kebiasaan sikap, keterampilan, serta menambah dalam 

berbagai disiplin ilmu.  

2.1.2 Unsur-Unsur Belajar  

Ada tiga unsur utama dalam belajar, yaitu (Loekmono, 2002:21) 

a.  Motif untuk Belajar 

Motif adalah sesuatu yang mendorong individu untuk berperilaku yang 

langsung menyebabkan munculnya perilaku. 

b. Tujuan yang Hendak Dicapai 

Sasaran akhir suatu perbuatan adalah pencapaian tujuan sebagaimana 

motif, tujuan merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam belajar. 

c. Situasi yang mempengaruhi 

Terbagi ke dalam enam komponen situasi belajar : 
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1) Siswa sebagai individu yang unik 

Setiap individu tidak akan ada yang sama dalam berbagai hal 

antara satu dengan yang lain. Keinginan, kebutuhan, hasrat, 

kehendak, kesukaran, minat, bakat, dan kemampuan mempunyai 

perbedaan. 

2) Keadaan atau situasi belajar 

Keadaan belajar, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik maupun 

mental berpengaruh terhadap hasil belajar. Belajar dalam keadaan 

sakit kepala misalnya, tidak akan dapat berlangsung dengan baik. 

Demikian pula dalam keadaan gugup, bingung, dan semacamnya. 

Jadi, belajar seharusnya berlangsung dalam keadaan yang 

”memungkinkan”. 

3) Proses belajar 

Proses belajar memerlukan waktu, metode, dan tehnik. Hal ini 

mempunyai keadaan yang berbeda-beda antara seseorang dengan 

yang lain, juga terhadap bahan pelajaran yang satu dengan yang 

lain. 

4) Pengajar  

Pengajar (dosen) merupakan salah satu komponen belajar 

mengajar, kadang-kadang kegagalan dalam belajar diakibatkan 

oleh faktor ini. 
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5) Teman 

Seringkali keberhasilan ataupun kegagalan studi disebabkan oleh 

teman belajar. Oleh karena itu harus dipertimbangkan dalam 

memilih teman agar jangan sampai menjadi penyebab kegagalan. 

6) Program yang ditempuh 

Pemilihan program dan bidang belajar yang dipilih oleh siswa 

harus sesuai dengan kemampuan. 

2.1.3 Tujuan Belajar 

Belajar adalah suatu kegiatan yang melibatkan individu secara 

keseluruhan, baik fisik maupun psikis, untuk mencapai suatu  tujuan. Tujuan 

belajar secara umum ialah untuk mencapai perubahan dalam tingkah laku orang 

yang belajar. Perubahan yang dimaksud tentu yang bersifat positif yang 

membantu proses perkembangan. (Darsono. 2000:32) 

Tujuan belajar adalah hasil belajar yang diinginkan pada diri 

pembelajar. Menurut Catharina Tri (2004:5) ada 3 alasan pentingnya perumusan 

tujuan di dalam kegiatn belajar :  

a. Memberikan arah kegiatan pembelajaran. 

b. Untuk mengetahui kemajuan belajar dan perlu tidaknya pemberian 

pembelajaran pembinaan bagi pembelajar (Remedial Teaching). 

c. Sebagai bahan komunikasi. 
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2.1.4 Ciri-Ciri Belajar 

Belajar ialah suatu proses usaha seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasl 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan yang 

terjadi dalam diri seseorang banyak sekali baik sifat maupun jenisnya tidak setiap 

perubahan dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar. 

Dengan demikian ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam belajar adalah 

sebagai berikut : 

a. Perubahan terjadi secara sadar 

Seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau 

sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan 

dalam dirinya. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang 

terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi 

kehidupan atau proses belajar berikutnya. 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif   

Dalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah 

dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. 

Dengan demikian makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin 

banyak dan makin baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang 



18 

 

 

bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya 

melainkan karena usaha individu sendiri. 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara atau temporer terjadi hanya untuk 

beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, bersin, menangis, 

dan sebagainya, tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam arti 

belajar. Perubahan yang terjadi karena proses belajar menetap atau 

permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan 

bersifat menetap. 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan belajar yang dilakukan senantiasa terarah kepada tingkah laku 

yang telah ditetapkannya. 

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi perubahan tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai 

hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh 

dalam sikap, ketrampilan, pengetahuan, dan sebagainya (Slameto, 2003:3). 

2.1.5 Prinsip-Prinsip Belajar 

 Menurut Dalyono (1997:51). Prinsip-prinsip belajar meliputi : 

a. Kematangan jasmani dan rohani 

Kematangan jasmani yaitu telah sampai pada batas minimal umur serta 

kondisi fisiknya telah cukup kuat untuk mrlakukan kegiatan belajar. 

Kematangan rohani artinya telah memiliki kemampuan secara psikologis 
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untuk melakukan kegiatan belajar, misalnya kemampuan berfikir, ingatan, 

dan sebagainya. 

b. Memiliki kesiapan 

Setiap orang yang hendak melakukan kegiatan belajar harus memiliki 

kesiapan yakni dengan kemampuan yang cukup, baik fisik, mental 

maupun perlengkapan belajar. 

c. Memiliki tujuan 

Setiap orang belajar harus memiliki kesungguhan untuk melaksanakannya. 

Belajar tanpa kesungguhan akan memperoleh hasil yang kurang 

memuaskan. Selain itu, akan banyak waktu dan tenaga terbuang dengan 

percuma. 

d. Ulangan dan Latihan 

Sesuatu yang dipelajari perlu diulang agar mersap dalam otak, sehingga 

dikuasai sepenuhnya dan sukar dilupakan. Sebaliknya   belajar tanpa 

diulang hasilnya akan kurang memuaskan 

2.2 Tinjauan tentang Prestasi Belajar 

2.2.1 Pengertian Prestasi Belajar 

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan 

pengajaran perlu dilakukan usaha atas tindakan penilaian atau evaluasi. Penilaian 

atau evaluasi pada dasarnya adalah memeberikan pertimbangan atau harga atau 

nilai berdasarkan kriteria tertentu. Proses belajar dan mengajar adalah proses yang 

bertujuan. Tujuan tersebut dinyatakan dalam rumusan tingkah laku yang 

diharapkan dimilki siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. 
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Keberhasilan siswa dapat dilihat dari adanya prestasi yang dicapai oleh siswa 

(Sudjana 2005:111).  

Menurut Winkel (1984:36), Prestasi belajar/hasil belajar adalah setiap 

macam kegiatan belajar yang menghasilkan sesuatu perubahan yang khas. Dalam 

kamus umum bahasa indonesia dikatakan bahwa prestasi belajar adalah hasil 

usaha yang telah dicapai atau yang telah dikerjakan untuk mendapatkan suatu 

kecakapan dan kepandaian (Poerwodarminto, 1980:768). 

Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh anak dalam periode tertentu 

(Sutratinah, 1984:430). Selain itu menurut Tu’u (2004:75) prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

oleh guru. 

 Prestasi belajar siswa dapat dirumuskan sebagai berikut  

a. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar siswa yang dicapai ketika 

mengikuti dan mengerjakan tugas dan pembelajaran di sekolah. 

b. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai dari aspek kognitifnya 

karena bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau 

ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesa dan evaluasi 

c. Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka 

nilai dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan 

ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat diambil pengertian bahwa prestasi 

belajar adalah suatu hasil pengukuran dan penilaian dari suatu pembelajaran atau 

pengalaman mencakup perubahan perilaku atau kemampuan dalam bidang 

tertentu dalam mencapai tingkat kedewasaan yang langsung dapat diukur dengan 

tes. Penilaian ini dapat berupa angka atau huruf. Prestasi belajar dalam penelitian 

ini adalah nilai yang dicapai oleh siswa kelas XI dalam menguasai mata pelajaran 

akuntansi yang tercermin dalam nilai ulangan harian semester genap 

2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Dalam belajar, faktor psikologis berperan penting dalam menentukan 

prestasi belajar seseorang. Faktor psikologis disini adalah cara cerfungsinya 

pikiran seseorang (siswa) dalam mata pelajaran, sehingga penguasaan terhadap 

bahanyang disajikan lebih mudah dan efektif. Faktor psikologis yang sangat 

mempengaruhi dalam proses belajar adalah motivasi, konsentrasi, reaksi, 

organisasi comprehension dan repesisi (ulangan). 

Selain faktor psikologis, prestasi belajar juga dipengaruhi oleh faktor 

lain yaitu faktor yang berasal dari siswa itu sendiri (internal) yang terdiri dari 

faktor jasmanai maupun kematangan fisik atau pikiran dan faktor dari kuar dirinya 

(eksternal) yang terdiri dari faktor sosial, budaya, lingkungan fisik maupun 

lingkungan spiritual dan keagamaan. 

Menurut Siagalang dalam Tu u (2004: 78), faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa terdiri dari : Kecerdasan, bakat, minat, dan 

perhatian, kesehatan, cara belajar, lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, 

lingkungan sekolah, dan sarana pendukung sekolah. 
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Menurut Slameto (2003:54) Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu : faktor intern dan faktor ekstern 

adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Intern 

Faktor intern merupakan faktor yang ada dalam diri individu yang sedang 

belajar. Faktor intern meliputi 2 aspek yaitu : 

a. Faktor Jasmaniah 

1) Faktor Kesehatan 

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang 

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

mudah pusing, ngantuk jika badannya lemah, kurang darah ataupun ada 

gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan fungsi alat inderanya serta 

tubuhnya. 

2) Cacat Tubuh 

Cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan kurang baik atau kurang 

sempurna mengenai tubuh. Jika siswa mengalami cacat tubuh hendaknya 

siswa belajar pada lembaga pendidikan khusus atau diusahakan 

menggunakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi 

pengaruh kecacatannya itu. 

b. Faktor Psikologis 

1) Intelegensi 

Intelegensi adalah kecakapan yang terdiri dari tiga jenis kecakapan untuk 

menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat 
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dan efektif, mengetahui atau menggunakan konsep-konsep yang abstrak 

secara efektif, mengetahui relasi dan mempelajarinya dengan cepat. 

Siswa yang mempunyai tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih 

berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelegensi yang r endah. 

2) Perhatian 

Perhatian dalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata 

tertuju kepada suatu obyek (benda atau hal) atau (sekumpulan obyek). 

Hasil belajar yang baik dapat diperoleh apabila siswa mempunyai 

perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Apabila bahan pelajaran 

tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan, sehingga ia 

tidak lagi suka belajar. 

3) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenang beberapa kegiatan. Minat dapat menambah kegiatan belajar 

siswa, sehingga siswa yang belajar dengan minat belajar yang besar akan 

memperoleh hasil yang memuaskan. 

4) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Jadi, dalam menentukan sekolah 

atau dalam belajar, siswa harus sesuai dengan bakatnya karena belajar 

sesuai dengan bakat akan lebih mudah. 
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5) Kematangan 

Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan 

seseorang dimana alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan 

kecakapan baru. 

6) Kesiapan 

Kesiapan adalah kesediaan untuk memberikan respon atau bereaksi. 

Kesiapan ini perlu diperhatikan dalam proses belajar, karena jika siswa 

belajar dan padanya sudah ada kesiapan, maka hasil belajarnya akan 

lebih baik. 

c. Faktor Kelelahan 

Kelelahan dapat mempengaruhi belajar. Siswa dapat belajar dengan 

menghindari jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya agar mendapat 

hasil yang lebih baik. 

2. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern merupakan faktor yang ada di luar individu yang sedang 

belajar. Faktor eksternal terdiri dari : 

a. Faktor Keluarga 

Faktor keluarga yang dapat mempengaruhi belajar siswa yaitu : cara orang 

tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah tangga, dan keadaan 

ekonomi keluarga. 
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b. Faktor sekolah 

Faktor sekolah yang dapat mempengaruhi belajar siswa adalah metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

c. Faktor masyarakat. 

Masyarakat merupakan faktor ekstern  yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan siswa di dalam masyarakat. 

Dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi prestasi 

belajar, dalam penelitian ini lebih difokuskanpada faktor minat dan cara belajar 

siswa karena minat adalah kecenderungan untuk memperhatikan suatu kegiatan 

belajar yang disertai rasa senang sedangkan cara belajar sendiri merupakan teknik 

atau metode yang dugunakan dalam bentuk aktivitas untuk mencapai tujuan 

belajar akuntansi. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, maka minat dan cara 

belajar yang paling berpengaruh terhadap pretssai belajar karena jika dalam diri 

siswa timbul suatu minat terhadap mata pelajaran akuntansi khususnya, maka 

anak dengan mudah belajar sehingga prsetasi belajar yang diharapkan akan 

meningkat begitu juga dengan cara belajar. Belajar dengan menggunakan cara dan 

strategi yang tepat serta memperhatikan waktu dalam belajar maka akan diperoleh 

hasil maksimal. 
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2.2.3 Prestasi Belajar Akuntansi 

Prestasi belajar akuntansi merupakan prestasi belajar yang dicapai oleh  

siswa dengan kegiatan belajar efektif di sekolah. Prestasi belajar akuntansi 

menunjukkan seberapa besar penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 

dikembangkan mata pelajaran akuntansi oleh siswa setelah melalui kegiatan 

belajar  

Penguasaan, pengetahuan, atau ketrampilan yang dimaksud dalam 

mata pelajaran Akuntansi adalah penguasaan terhadap standar kompetensi mata 

pelajaran Akuntansi yang telah diterapkan, yaitu: 

1. Menganalisis keuangan sebagai sistem informasi 

2. Menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Akuntansi bagi  perusahaan di 

indonesia 

3. Menerapkan struktur dasar Akuntansi 

4. Menerapkan tahapan siklus Akuntansi Perusahaan Jasa 

5. Menerapkan tahapan siklus Akuntansi Perusahaan Dagang 

6. Menerapkan tahapan siklus Akuntansi Koperasi 

7. Menganalisis laporan keuangan 

8. Menerapkan metode kuantitatif.  

Prestasi belajar biasanya ditunjukkan dengan angka yang 

mencerminkan seberapa besar siswa mampu menguasai materi yang telah 

diajarkan selama kegiatan belajar mengajar. Dalam penelitian ini, indikator yang 

digunakan untuk menunjukkan prestasi belajar siswa adalah nilai rata-rata ulangan 

harian siswa pada mata pelajaran akuntansi selama satu semester bukan dari nilai 
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akhir atau nilai raport siswa. Nilai ulangan harian digunakan sebagai indikator 

prestasi belajar siswa, karena nilai ulangan harian diperoleh dari hasil tes tiap 

kompetensi yang diajarkan selama proses belajar mengajar mata pelajaran 

akuntansi, sehingga mencerminkan seberapa besar penguasaan yang dimiliki 

siswa pada tiap kompetensi. Sedangkan nilai raport dianggap tidak mencerminkan 

prestasi siswa yang sesungguhnya pada mata pelajaran akuntansi.   

2.2.4  Fungsi Penilaian  dalam Proses Belajar Mengajar 

Menurut Sudjana (2002:111), penilaian yang dilakukan terhadap 

proses belajar mengajar berfungsi sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran, dalam hal ini 

adalah tujuan instruksional khusus. Dengan fungsi ini dapat diketahui 

tingkat penguasaan bahan pelajaran yang harusnya dikuasai oleh para 

siswa. 

2. Untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan guru. Dengan fungsi ini guru dapat mengetahui berhasil 

tidaknya ia mengajar. 

Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dalam dua tahap, yaitu :  

1. Tahap jangka pendek, yaitu penilaian yang dilaksanakan guru pada 

akhir proses belajar mengajar, yang disebut dengan formatif. 

Penilaian ini lebih ditekankan kepada perbaikan proses belajar 

mengajar. 
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2. Tahap jangka panjang, yaitu penilaian yang dilaksanakan setelah 

proses belajar mengajar berlangsung beberapa kali atau setelah 

menempuh periode tertentu, misalnya penilaian tengah semester atau 

penilaian pada akhir semester. Penilaian ini disebut penilaian sumatif 

(Sudjana, 2002:112) 

Prosedur pengukuran prestasi belajar menurut Direktur Jenderal 

Pendidikan Dasar & Menengah pada mata pelajaran akuntansi adalah : 

 

 

Prosedur Pengukuran Prestasi Belajar 

Penilaian yang dominan pada mata pelajaran akuntansi adalah 

penilaian pengetahuan dan pemahaman konsep dan sikap. 

Penilaian pengetahuan dan pemahaman  konsep (PPk) mencakup : 

pemahaman konsep, teori, fakta, peristiwa/perilaku akuntan                                                                   

si serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian sikap yang terkait : 

kemampuan memecahkan masalah yang berkaitan dengan akuntansi, 

menanamkan sikap, teliti, jujur dan memiliki jiwa kewirausahaan  

Adapun cara penilaian ulangan harian mata pelajaran akuntansi di 

kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae kudus adalah menurut jumlah soal yang 

diberikan guru akuntansi pada siswa setiap memberikan ulangan harian. 

 

 

 

   Ppk + Sikap                                                                                                               
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2.2.5 Sasaran atau Obyek Penilaian 

Langkah pertama yang harus ditempuh guru dalam mengadakan 

penilaian ialah menetapkan apa yang menjadi sasaran atau obyek penelitian. Pada 

umumnya ada tiga sasaran pokok penilaian, yaitu : 

1. Segi tingkah laku, artinya segi yang menyangkut sikap, minat, perhatian, 

ketrampilan siswa sebagai proses belajar dan mengajar 

2. Segi isi pendidikan, artinya penguasaan bahan pelajaran yang diberikan 

guru dalam proses bekajar mengajar 

3. Segi yang menyangkut proses belajar mengajar itu sendiri. Proses 

mengajar dan belajar perlu diadakan penilaian secara obyektif dari guru, 

sebab baik tidaknya proses mengajar dan belajar akan menentukan baik 

tidaknya hasil belajar yang dicapai siswa. 

4. Yang menjadi sasaran penilaian dalam penelitian ini adalah segi isi 

pendidikan yaitu penguasaan bahan pelajaran yang diberikan guru 

kepada siswa dalam proses belajar mengajar yang dinyatakan dalam 

nilai ulangan harian. 

2.3  Tinjauan tentang Minat 

2.3.1 Pengertian Minat Belajar 

Proses belajar yang dilakukan oleh siswa terhadap suatu mata pelajaran 

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

mata pelajaran diikuti dengan minat ingin mempelajari mata pelajaran tersebut 

untuk keberhasilan belajar siswa itu sendiri. Minat merupakan salah satu yang ikut 

menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. 
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(Slameto, 2003: 57) mengemukakan tentang pengertian minat belajar, 

minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang 

beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus 

yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, karena perhatian 

sifatnya sementara (tidak dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan 

perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasan. 

Lester dan Alice Crow sebagaimana dikutip The Liang Gie (1995: 

129). Suatu minat dalam belajar merupakan suatu kewajiban yang menyertai anda 

di kelas dan menemani anda selama setiap tugas studi,  dengan demikian 

memungkinkan anda berhasil dalam kegiatan studi. Demikian pula, minat 

merupakan dasar bagi tugas hidup anda kalau anda ingin mencapai tujuan atau 

tujuan-tujuan yang anda harapkan. Seseorang menaruh minat terhadap suatu hal,  

haruslah di dukung oleh adanya dorongan-dorongan, partisipasi dan perhatian 

terhadap hal tersebut(Loekmono, 1994:60). 

Sedangkan (Tu`u, 2004:79) minat adalah kecenderungan yang besar 

terhadap sesuatu. Apabila pembelajaran yang dikembangkan oleh guru tidak 

menimbulkan minat siswa., maka siswa sendiri tidak mengembangkan minat 

dirinya dalam pembelajaran. Hal ini akan membuat siswa tidak belajar dengan 

sungguh-sungguh sehingga hasil belajar yang dicapai tidak optimal. 

Dari berbagai pengertian atau definisi para ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa minat adalah suatu perhatian, kecenderungan hati, kesukaan, 

ataupun keinginan yang bersifat aktif sebagai landasan yang mendorong seseorang 

dalam melakukan aktivitas yang disenanginya tanpa adanya paksaan dari pihak 



31 

 

 

manapun, karena adanya keyakinan dan ketertarikan untuk menekuni bidang yang 

diminati tersebut dan merasa senang dalam mempelajari dan melakukan kegiatan 

tersebut. Seseorang yang menaruh minat pada satu pelajaran tertentu, biasanya 

cenderung untuk memperhatikannya dengan baik, yang meliputi perhatian, dan 

keinginan terhadap suatu yang diinginkan tersebut.  

2.3.2 Peranan Minat Belajar 

Peranan yang dimaksud adalah minat yang memegang atau menjadi 

bagian yang penting pada proses belajar mengajar, karena belajar dengan minat 

akan lebih baik daripada belajar tanpa minat. Minat timbul apabila individu 

tertarik pada sesuatu yang akan dipelajari diharapkan bermakna bagi dirinya 

sehingga belajar yang didasari minat akan menghasilkan prestasi yang baik.  

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

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

pengalaman, kebiasaan pada waktu belajar atau bekerja. 

Menurut Gie (1995:130) peranan minat dalam belajar dan proses belajar 

mengajar antara lain : 

a. Minat melahirkan atau menimbulkan perhatian spontan  

Siswa yang berminat akan memberikan perhatian secara spontan, tiba-

tiba, dan serta merta karena siswa melakukan sesuatu karena dorongan 

hati bukan karena paksaan atau anjuaran. 

b. Mempermudah dan memperkuat peringatan bahan pengajaran. 

Siswa yang berminat akan rajin, giat, dan tekun belajar selalu 

memperhatikan penjelasan guru sehingga mudah mengingat bahan 
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pelajaran, tugas, atau permasalahan siswa tersebut dapat menjawab dan 

menjelaskan dengan mudah. 

c. Mencegah terjadi gangguan perhatian 

Siswa yang berminat dengan senang hati memperhatikan penjelasan dari 

guru, tekun, konsentrasi tinggi, dan kuat sehingga gangguan yang datang 

tidak mempengaruhi konsentrasi siswa. 

d. Mencegah kebosanan 

Siswa yang  memiliki minat dapat mencegah rasa bosan untuk belajar 

karena adanya minat membuat siswa tidak memiliki rasa keterpaksaan. 

Selain itu siswa senang, suka, dan kreatif dalam menyelesaikan tugas-

tugas belajar. Karena dengan adanya minat belajar, maka anak dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Minat belajar akan muncul karena 

adanya faktor-faktor motivasi, keinginan, dan perhatian 

2.3.3 Menumbuhkan Minat Belajar 

Menurut William Amstrong dalam Buku The Liang Gie (1995:133) 

menegaskan bahwa studi tidaklah mungkin tanpa minat atau motivasi. Ada 10 

cara untuk meningkatkan minat dalam belajarnya : 

a. Siswa hendaknya berusaha menetapkan apa yang ingin di perbuatnya dan 

kemana arah menuju. 

b. Tetapkan suatu alasan bagi pekerjaan yang dilakukan dan dengan 

demikian membersihkamnya dari unsur pekerjaan yang membosankan. 

c. Siswa hendaknya berusaha menentukkan tujuan hidupnya, ingin menjadi 

apa ? 
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d. Lakukan suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk menangkap keyakinan 

guru mengenai dan pengabdian diri pada pelajaran yang bersangkutan. 

e. Siswa hendaknya membangun suatu sikap yang positif yaitu mencari 

minat-minat yang baik ketimbang alasan-alasan penghindar yang buruk. 

f. Siswa hendaknya menerapkan keaslian dan kecerdasannya dalam mata 

pelajaran sebagaimana dilakukannya pada kegemarannya. 

g. Berlakulah jujur terhadap diri sendiri. Minat Mahasiswa akan meningkat 

dalam pertimbangan langsung dengan banyaknya studi yang sepenuh hati 

dilakukannya. 

h. Praktekkan kebajikan-kebajikan dari minat dalam rung kuliah, yaitu 

tampak dan berbuat seakan-akan sungguh beminat. Ini bukan penipuan diri 

melainkan latihan yang berharga. 

i. Siswa hendaknya menggunakan nalurinya menghimpun untuk 

mengumpulkan keterangan. Hal ini tidak saja membantu perkembangan 

minat, melainkan juga konsentrasi. 

j. Janganlah takut untuk menggunakan rasa ingin tahu. Peradapan dan 

pendidikan merupakan hasi dari kerja orang-orang yang berani 

memberikan kekuasaan memerintah kepada rasa ingin tahu mereka. 

Lima motif yang dapat dijadikan alasan-alasan untuk mendorong 

timbulnya minat dalam diri seseorang. Menurut Lester Crow dan Alice Crow 

dalam Buku The Liang Gie (1995:132) Yaitu : 

a. Suatu hasrat keras untuk memperoleh nilai-nilai yang lebih baik dalam 

semua mata pelajaran. 
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b. Suatu dorongan batin untuk memuaskan rasa ingin tahu dalam satu atau 

lain bidang studi. 

c. Hasrat siswa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 

pribadi. 

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

teman. 

e. Gambarkan diri di masa mendatang untuk meraih sukses dalam suatu 

bidang tertentu. 

Menurut Richard Yorkey dalam Buku The Liang Gie (1995:136) ada 3 

langkah untuk mengembangkan minat yang dapat dilakukan siswa yaitu : 

a. Siswa hendaknya memikirkan bagaimana dan mengapa mata pelajaran itu 

penting bagi pendidkan umumnya. 

b. Siswa hendaknya memikirkan bagaimana mata pelajaran itu berkaitan 

dengan mata-mata pelajaran lainnya atau dengan waktu, tempat masalah, 

dan tujuan yang lain. 

Minat bergantung pada pemahaman oleh karena itu, untuk memelihara 

minat dan konsentrasi, siswa hendaknya melakukan belajar secara teratur dan 

tidak takut untuk menanyakan persoalan atau mencari bantuan mengenai soal apa 

saja yang tidak dipahaminya. 
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2.3.4 Minat Belajar Akuntansi 

Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasilkan 

informasi yang bermanfaat. Seperangkat pengetahuan tersebut merupakan suatu 

sistem pencatatan, penggolongan, atau pengklasifikasian suatu transaksi keuangan 

pada entitas usaha guna menghasilkan laporan keuangan. 

Minat akuntansi adalah pemusatan motivasi, perhatian, dan keinginan 

dari siswa terhadap mata pelajaran akuntansi. Untuk mengetahui lebih banyak 

tentang akuntansi, siswa sebaliknya terlibat secara aktif dalam proses belajar 

mengajar. Bila siswa berminat terhadap ilmu akuntansi, mereka akan selalu 

mencari kesempatan untuk memperoleh keterangan guna memecahkan masalah 

belajar akuntansi. 

Dengan adanya minat belajar maka siswa dapat melakukan tindakan 

dengan kondisi yang menyenangkan sehingga hasil yang diperoleh akan 

memuaskan. Minat seseorang akan timbul karena dipengaruhi oleh faktor-faktor 

minat itu sendiri. Minat yaitu kesadaran dalam diri seseorang untuk tertarik, 

merasa senang dan suka mempelajari sesuatu melalui proses interaksi dengan 

lingkungan sehingga perubahan dalam pengetahuan, keterampilan dan nilai sikap 

usaha yang maksimal mmpunyai peranan yang besar bagi peningkatan prestasi 

siswa. 

Selain itu motivasi merupakan kondisi psikologis yang mendorong 

seseorang untuk belajar (Nasution, 1993: 8). Banyak bakat anak yang tidak 

berkembang karena tidak diperolehnya motivasi yang tepat (Ngalim, 1998:61). 
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Bahan pelajaran yang menarik minant/ keinginan siswa akan dapat 

dipelajari dengan sebaik-baiknya. Minat seringkali timbul bila ada perhatian. 

Karena itu untuk menimbulkan perhatian (Ahmadi, 1982: 79). Selain itu menurut 

Suryabrata (1998: 14) perhatian adalah pemusatan tenaga psikis tertuju pada suatu 

obyek serta banyak sedikitnya kesadaran menyertai sesuatu aktivitas yang 

dilakukan. Lebih lanjut Suryabrata (1998: 18) mengemukakan bahwa aktivitas 

yang disertai  dengan perhatian intensif akan lebih sukses. 

Indikator-indikator minat belajar yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah : 

1) Keaktifan siswa dalam belajar 

Adanya keaktifan siswa dalam belajar, menunjukkan siswa tersebut 

berminat terhadap pelajaran tersebut. Hal itu dapat ditunjukkan dengan 

adanya partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar mengajar, dan 

perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar tersebut. 

2) Ketertarikan siswa untuk belajar 

Adanya rasa suka dan ketertarikan siswa pada mata pelajaran akuntansi 

akan berpengaruh pada hasil yang diperoleh siswa sebagai akibat dari 

belajar. Dengan adanya ketertarikan siswa untuk belajar maka siswa 

akan melakukan tindakan belajar dengan kondisi yang menyenangkan 

dan memperoleh hasil yang memuaskan. 

3) Kemauan dalam mengerjakan tugas 

Mengerjakan tugas dapat berupa pengerjakan tes, ulangan atau ujian 

yang diberikan oleh guru, tetapi juga termasuk membuat atau pengerjaan 
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latihan-latihan yang ada dalam buku-buku atau soal-soal buatan sendiri. 

Agar berhasil dalam belajarnya, maka setiap siswa harus mau 

mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Setiap kali mendapatkan 

tugas, setiap siswa hendaknya sehabis sekolah langsung dikerjakan. 

2.4  Tinjauan tentang Cara Belajar 

2.4.1 Pengertian Cara Belajar 

Cara belajar adalah suatu system, metode dan tehnik yang baik dalam 

usaha menuntut ilmu secara tuntas (Gie,1994:15). Menurut Nasution (2009: 94) 

cara belajar adalah suatu cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang siswa 

dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, berfikir, dan 

memecahkan soal. Sedangkan menurut Slameto (2003: 8) cara belajar adalah cara 

atau jalan yang harus dilalui untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan 

dan ketrampilan. 

Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa cara belajar adalah suatu 

system, metode, dan tehnik yang baik dalam usaha menuntu ilmu secara tuntas 

yang dilakukan oleh seseorang terutama di dalam memahami dan mengingat suatu 

pengetahuan.    

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

2.4.2 Cara  Belajar Efektif 

Berikut ini beberapa rumusan mengenai cara belajar yang efektif  

a. Menurut Pasaribu dalam Ratnaningrum (2005: 25), cara belajar yang 

efektif meliputi : 

1) Intensitas Belajar 

Intensitas belajar adalah banyaknya waktu yang digunakan untuk 

belajar dan kesungguhan dalam belajar. Apabila siswa belajar 

dalam waktu singkat, maka apa yang dipelajari tidak akan 

mendalam. 

2) Keteraturan belajar  

Keteraturan belajar sangat besar pengaruhnya di dalam 

keberhasilan belajar. Tanpa adanya keteraturan belajar hasil belajar 

yang baik tidak dapat diperoleh. 

3) Kedisiplinan belajar  

Kedisiplinan belajar adalah bagaimana siswa mempergunakan 

waktu belajarnya dengan baik. Belajar secara teratur hanya 

mungkin dilakukan kalau siswa mempunyai kedisiplinan. 

4) Cara belajar berdasarkan waktu  

Yang dimaksud dengan belajar berdasarkan waktu adalah cara 

seperti dibawah ini : 

a) Cara belajar pada hari-hari biasa, maksudnya adalah 

bagaimana siswa menggunakan waktu belajarnya setiap hari. 
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b) Cara belajar pada ulangan harian, maksudnya adalah 

bagaimana siswa mempergunakan waktu belajarnya pada 

waktu menghadapi ulangan harian. 

c) Cara belajar pada saat ulangan umum, maksudnya adalah 

bagaimana siswa mempergunakan waktu belajarnya pada 

waktu menghadapi ulangan umum. Apakah siswa belajar 

seperti biasanya atau lebih ditingkatkan lagi waktu 

belajarnya. 

b. Menurut Slameto (2005: 82) cara belajar adalah cara atau jalan yang 

harus dilalui untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan, dan 

ketrampilan. Cara belajar yang baik meliputi : 

1) Pembuatan Jadwal dan Pelaksanaannya. 

Jadwal adalah pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang 

dilaksanakan oleh setiap harinya. Agar belajar dapat berjalan 

dengan baik dan berhasil, seorang siswa harus mempunyai jadwal 

yang baik dan melaksanakannya dengan teratur atau disiplin. 

2) Membaca dan Membuat Catatan 

Membaca besar pengaruhnya terhadap belajar. Agar dapat belajar 

dengan baik maka perlu membaca dengan baik pula, karena 

membaca adalah alat belajar. Salah satu metode membaca yang 

baik dan banyak dipakai untuk belajar adalah metode : 

a) Survei (meninjau) 

Membaca ringkasan atau kesimpulan yang diberikan. 
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b) Question (mengajukan pertanyaan) 

Untuk meningkatkan membaca, kita harus memberikan 

jawaban atas pertanyaan tertentu. 

c) Read (membaca) 

Membaca apa yang dipelajari secara rinci 

d) Recite (menghafal) 

 Mengulangi apa yang telah dibaca tanpa melihat buku. 

e) Review (mengingat kembali) 

Mengulang membaca buku tidak hanya menjelang ujian. 

3) Mengulang Bahan Pelajaran  

Mengulangi besar pengaruhnnya dalam belajar, karena dengan 

adanya pengulangan (review) bahan yang belum dikuasai serta 

dengan mudah terlupakan akan tetap tertanam dalam otak sesorang. 

4) Konsentrasi 

Dalam belajar konsentrasi berarti pemusatan pikiran terhadap suatu 

mata pelajaran dengan mengesampingkan semua hal lainnya yang 

tidak berhubungan dengan pelajaran. 

5) Mengerjakan Tugas 

Salah satu prinsip belajar adalah ulangan dan latihan –latihan. 

Mengerjakan tugas dapat berupa pengerjakan tes/ulangan atau 

ujian yang diberikan oleh guru. 
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c. Menurut Tu`u (2004 : 80) cara belajar yang efisien adalah   

1) konsentrasi sebelum dan pada saat pelajaran. 

2) Segera mempelajari kembali bahan yang telah diterima. 

3) Membaca dengan teliti dan baik bahan yang sedang dipelajari dan 

berusaha menguasainya dengan sebaik-baiknya. 

4) Mencoba menyelesaikan dan melatih dalam mengerjakan soal-soal. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan indikator-indikator cara belajar 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Keteraturan Belajar  

Keteraturan sangat besar pengaruhnya didalam keberhasilan belajar. 

Tanpa adanya keteraturan belajar, hasil belajar yang baik tidak dapat 

diperoleh. Keteraturan belajar dapat ditunjukkan dengan pembuatan 

jadwal dan pelaksanaannya. Agar belajar dapat berjalan dengan baik 

dan berhasil maka perlulah seorang siswa mempunyai jadwal yang 

baikdan melaksanakannya dengan teratur supaya mendapatkan hasil 

belajar yang optimal. 

2) Aktivitas belajar 

Aktivitas belajar adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh siswa 

dalam belajar. Aktivitas belajar seorang siswa itu antara lain yaitu 

membaca dan membuat catatan. Membaca besar pengaruhnya terhadap 

belajar. Hampir sebagian kegiatan belajar adalah membaca, agar 

belajar berjalan dengan baik maka perlulah membaca dengan baik 

pula. Selain membaca, aktivitas belajar yang lain yaitu mengulangi 
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bahan pelajaran yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan 

akan tetap tertanam dalam otak  setiap siswa. 

3) Konsentrasi  

Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan 

mengesampingkan hal lainnya yang tidak berhubungkan. Dalam 

belajar, konsentrasi berarti pemusatan pikiran terhadap mata pelajaran 

mengesampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan denngan 

belajar. Konsentrasi besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, jika 

seseorang mengalami kesulitan berkonsentrasi maka jelas belajarnya 

akan sia-sia, karena hanya membuang tenaga, waktu, dan biaya saja. 

Seseorang yang dapat belajar denga baik adalah mereka yang dapat 

berkonsentrasi dengan baik.                                     

2.5  Tinjauan tentang Mata Pelajaran Akuntansi 

2.5.1 Pengertian Mata Pelajaran Akuntansi 

Akuntansi adalah bahasa atau alat komunikasi bisnis yang dapat 

memberikan informasi tentang kondisi keuangan (ekonomi) berupa posisi 

keuangan yang tertuang dalam jumlah kekayaan, utang, dan modal suatu bisnis 

dan hasil usahanya pada suatu waktu atau peroiode tertentu. Dengan informasi ini 

pembaca laporan tidak perlu lagi mengunjumgi suatu perusahaan atau melakukan 

intervieu untuk mebgetahui keadaan keuangan perusahaan, hasil usahanya 

maupun memprediksi masa depan perusahaan tersebut. (Harahap, 2004:3) 

Akuntansi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari 

siklus atau proses kegiatan dari seluruh transaksi keuangan. Dewasa ini peranan 
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akuntansi sebagai alat pembantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan 

keuangan semakin disadari. Perkembangan dalam bidang perekonomian akhir-

akhir ini telah menyebabkan peranan akuntansi semakin meningkat. 

Beberapa definisi akuntansi dapat dikemukakan sebagai berikut : 

a. Definisi dari sudut pemakai 

Akuntansi adalah suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi 

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan 

mengevaluasi kegiatan –kegiatan suatu organisasi. (Jusup. 2001: 4). 

b. Definisi dari sudut proses kegiatan  

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, pelaporan dan penginterprestasian data keuangan 

suatu organisasi. (Jusup. 2001: 5) 

Sedangkan menurut Fajar (2004:131) Akuntansi merupakan mata 

pelajaran yang mengkaji tentang suatu sistem untuk menghailkan informasi 

berkenaan dengan trmsaksi keuamgan. Informasi tersebut dapat digunakan dalam 

rangka pengambilan keputusan dan tanggung jawab di bidang keuangan baik oleh 

pelaku swasta  (Akuntansi perusahaan), pemerintah (Akuntansi pemerintah), 

ataupun organisasi masyarakat lainnya (Akuntansi publik). 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Akuntansi adalah 

suatu proses kegiatan mengolah data keuangan agar menghasilkan informasi 

keuangan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan atau organisasi masyarakat lainnya. 
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2.5.2 Fungsi dan Tujuan Akuntansi 

Fungsi mata pelajaran akuntansi adalah mengembangkan pengetahuan, 

ketrampilan, sikap rasional, teliti, jujur, dan bertanggung jawab melalui prosedur 

pencatatan, pengelompokkan, pengikhtisaran transaksi keuanngan, penyusunan 

laporan keuangan dan penafsiran perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK). 

Sedangkan tujuan mata pelajaran akuntansi adalah membekali tamatan 

SMK dalam berbagai kompetensi dasar, agar mereka menguasai dan mampu 

menerapkan konsep-konsep dasar prisnsip dan prosedur akuntansi dengan benar, 

baik untuk kepentingan melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi ataupun untuk 

terjun ke masyarakat, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan siswa.  

2.5.3 Karakteristik mata pelajaran Akuntansi 

1) Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan untuk menghasikan 

informasi yang bermanfaat. Seperangkat pengetahuan merupakan suatu 

sistem pencatatan, penggolongan atau pengklasifikasian suatu transaksi 

keuangan pada entitas usaha gguna menghasilkan laporan keuangan. 

Laporan keuangan diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar 

dalam pengambilan keputusan ekonomis oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan baik investor, kreditor, pemerintah, manajemen, 

karyawan maupun masyarakat luas. 

2) Materi akuntansi berupa pokok-pokok bahasan dari pengertian 

akuntansi secara umum, pencatatan transaksi keuangan, penyusunan 
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laporan keuaangan baik perusahaan jasa, dagang, maupun koperasi 

sampai pada analisis laporan keuangan tersebut. 

3) Pokok-pokok bahasan tersebut diurutkan sesuai dengan sekuensial 

proses akuntansi, dari bukti transaksi sampai menjadi laporan 

keuangan. Disamping itu, juga dimulai dari transaksi pada perusahaan 

jasa yang relatif mudah sampai pada perusahaan manufaktur yang 

relatif kompleks. 

2.6 Kerangka Berpikir 

Prestasi belajar adalah suatu hasil pengukuran dan penilaian yang 

dicapai berkenaan dengan kemampuan siswa dari suatu pembelajaran melalui 

hasil tes dan dinyatakan dengan angka, huruf, maupun kalimat. Banyak faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor intern (faktor yang berasal dari 

dalam diri individu ) dan faktor ekstern (faktor yang berasal dari luar diri). 

Minat adalah kecenderungan yang besar terhadap sesuatu. Suatu minat 

dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa anak 

didik lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan 

melalui partisipasi dalam suatu aktifitas. 

Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian. Dengan 

kara lain bahwa minat dapat ditumbuhkan dan dikembangkan pada diri seorang 

anak didik dengan jalan memberikan informasi pada anak didik mengenai 

hubungan antara satu bahan pengajaran yang akan diberikan dengan bahan 

pengajaran lain  
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Prestasi belajar juga dipengaruhi oleh cara belajar siswa, Siswa dituntut 

untuk memperdalam materi yang telah diterima, karena waktu belajar di sekolah 

sangat singkat. Cara belajar adalah suatu cara yang konsisten yang dilakukan oleh 

seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, cara mengingat, 

berfikir, dan memecahkan soal (Nasution, 2000:94). 

Apabila siswa tidak memiliki cara belajar yang efektif diduga prestasi 

yang akan dicapai siswa pun rendah. Dengan cara belajar yang tepat, belajar 

secara teratur setiap hari, dengan pembagian waktu yang baik dan cukup istirahat 

akan meningkatkan prestasi belajar memperhatikan teknik dan faktor fisiologis, 

psikologis dan ilmu kesehatan, akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. 

Meskipun banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, dalam 

penelitian ini lebih difokuskan pada faktor  minat dan cara belajar siswa yang 

diduga berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Sedangkan prestasi yang 

dimaksud dalam penelitian ini hasil yang telah dicapai terhadap usaha belajar pada 

mata pelajaran akunatansi yang diterima di sekolah, serta dinyatakan dalam 

bentuk angka yaitu nilai ulangan harian. 
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Secara garis besar hubungan antara minat, cara belajar dan prestasi 

belajar akuntansi dapat dilihat dalam Gambar kerangka berpikir sebagai berikut: 

 

    H 2 

 

                                                                                

 

 

                                                                                   H 1 

 

 

 

    

 

    H 3 

 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan tersebut dapat digambarkan melalui bagan  
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2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan, 

sampai terbukti melalui data terkumpul (Arikunto, 2004:64). Berdasarkan 

pengertian, hipotesis dimaksudkan sebagai jawaban atas pertanyaan yang perlu 

dibuktikan kebenarannya dan bersifat sementara, dengan bertitik tolak pada 

landasan teori dan hasil penelitian. 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dapat diambil hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H1 :Ada pengaruh yang signifikan minat dan cara belajar siswa terhadap 

prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae 

Kudus 

H2 : Ada pengaruh yang signifikan minat terhadap prestasi belajar akuntansi 

pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus 

H3 : Ada pengaruh yang signifikan cara belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian  

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian (Arikunto, 1998 : 115). 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Bae Kudus, yaitu berjumlah 172 siswa yang terbagi menjadi 4 

kelas. 

3.1.2  Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. 

Dinamakan penelitian sampel apabila dalam suatu penelitian bermaksud untuk 

menggeneralisasikan hasil penelitian sampel (Arikunto,2002:109). 

Sampel dalam penelitian ini yaitu sebagian dari siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Bae Kudus, karena sesuai dengan teori apabila jumlah subyeknya 

besar maka dapat diambil antara 10-15% atau lebih (Arikunto, 2002:112). Metode 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah proportional random sampling, 

yakni metode penarikan sebagian atau seluruh sampel dari populasi dengan cara 

acak dimana pengambilan sampel tiap populasi diambil sebanding dengan ukuran 

populasi tersebut, sehingga tiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama 

untuk dipilih. Pengambilan random atau acak dilakukan dengan menggunakan 

bcara undian. 
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Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

rumus Solvin yaitu : 

2.1 eN
Nn


  

Keterangan : 

n : Ukuran sampel 

N : Ukuran populasi 

e : Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih ditaksir atau diinginkan sebesar 10% 

(Umar,2001:174). 

Maka perhitungan sampel dalam penelitian sebagai berikut : 

2)10.0(1731
173


n  

n = 63, 3699634 dibulatkan menjadi 63 

Jumlah sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah berjumlah 63 siswa. 
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Perhitungan sampel untuk masing-masing kelas dalam penelitian sebagai 

berikut : 

Kelas XI IPS 1 diperoleh dari : 

1665,1563
173
43

 xn  

Kelas XI IPS 2 diperoleh dari : 

1602,1663
173
44

 xn  

Kelas XI IPS 3 diperoleh dari : 

1602,1663
173
44

 xn  

Kelas XI IPS 4 diperoleh dari : 

1529,1563
173
42

 xn  

Berikut daftar populasi dan sampel penelitian disajikan dalam tabel 3.1 

berikut ini : 

Tabel 3.1 Daftar Populasi dan Sampel Penelitian 

No Kelas Jumlah Siswa Jumlah Sampel 

1 XI IPS 1 43 16 

2 XI IPS 2 44 16 

3 XI IPS 3 44 16 

4 XI IPS 4 42 15 

Jumlah 173 63 
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3.2 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 1998:99).  

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Minat belajar (X1), adalah : suatu perhatian atau keinginan yang bersifat 

aktif  sebagai landasan yang mendorong seseorang dalam melakukan 

aktivitas yang disenangi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. 

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengungkap minat belajar 

siswa adalah keaktifan siswa dalam merespon pembelajaran, ketertarikan 

siswa untuk belajar, kemauan dalam mengerjakan tugas 

2. Cara belajar (X2), adalah suatu system, metode, dan tehnik yang baik 

dalam usaha menuntut ilmu secara tuntas yang dilakukan oleh seseorang 

terutama di dalam memahami dan mengingat suatu pengetahuan. 

Indikator-indikator yang digunakan untuk mengungkap cara belajar siswa 

adalah keteraturan belajar, aktivitas belajar, konsentrasi 

3. Prestasi belajar (Y), adalah hasil yang telah dicapai dari suatu proses 

terhadap suatu pekerjaan dan berhasil atau tidaknya proses itu diperlukan 

suatu pengukuran.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk keperluan 

penelitian (Arikunto, 1998 : 21). Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 
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3.3.1 Tehnik kuesioner (angket) 

Angket atau kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002:128). Kuesioner dalam 

penelitian ini untuk mendapatkan informasi tentang pengaruh minat dan cara 

belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran akuntasi. 

Untuk mengukur variabel minat dan cara belajar ditentukan dengan 

memberi skor dari jawaban angket yang diisi responden dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

Jawaban a dengan skor nilai 4 

Jawaban b dengan skor nilai 3 

Jawaban c dengan skor nilai 2 

Jawaban d dengan skor nilai 1 

3.3.2 Tehnik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-

hal atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar atau majalah, notulen 

rapat dan sebagaimana. Teknik dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian tapi diperoleh dari 

sumber tidak langsung. 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data siswa yang termasuk 

dalam populasi dan sampel penelitian serta untuk memperoleh data nilai ulngan 

harian mata pelajaran akuntansi kelas XI SMA Negeri 2 Bae Kudus 
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3.4 Prosedur Penelitian  

Sebelum angket digunakan untuk penelitian angket terlebih dahulu 

diuji coba angket akan digunakan menjadi instrumen penelitian. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan dalam pengukuran instrumen sebagai berikut :  

1. Tahap Persiapan 

a)  Membuat kisi-kisi angket mengenai variabel yang akan diungkap yaitu 

minat dan cara belajar dengan batasan dengan judul penelitian. 

b)  Membuat pernyataan sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pengambilan data uji coba dilaksanakan pada siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 2 Bae Kudus sebanyak 20 uji coba. 

3.   Tahap Analisis instrumen 

Menguji perangkat angket yang berupa instrument dan mengingat 

instrument itu buatan sendiri maka perlu diuji keterandalannya. 

Keterandalannya instrumen diuji dengan :  

a. Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instumen (Arikunto, 2002:144). Sebuah instrument 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat atau dengan kata lain 

sebiauh instrument dikatakan valid apabila benar-benar dapat dijadikan sebagai 

alat untuk mengukur apa yang akan diukur. 
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Keterangan : 

Rxy = koefisien korelasi 

N   = jumlah responden 

x    = Skor item angket  

y    = Skor total angket 

Untuk menguji validitas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Mengadakan uji coba kepada seluruh responden. 

2. Mengelompokkan item-item dari jawaban ke dalam butir dan jumlah skor 

total yang diperoleh dari masing-masing responden. 

3. Dari skor yang diperoleh, kemudian dibuat perhitungan validitas 

4. Mengkonsultasikan hasil tersebut ke dalam tabel r kritik produk moment 

dengan kaidah keputusan apabila r hitung  > r tabel, maka instrument 

dikatakan valid. Sebaliknya apabila r hitung < r  tabel, maka instrument 

dikatakan tidak valid dan tidak layak untuk digunakan mengambil data. 

Uji validitas penelitian ini menggunakan bantuan SPSS for windows 

relase 12.0. Berdasarkan hasil uji coba validitas kuesioner kepada 20 responden 

diperoleh koefisien korelasi untuk setiap variabel pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 Hasil Analisis Validitas Instrumen Minat Belajar 

No 
Soal rxy rtabel Kriteria 

1 0,744 0,532 Valid 
2 0,548 0,532 Valid 
3 0,695 0,532 Valid 
4 0,758 0,532  Valid 
5 0,826 0,532 Valid 
6 0,917 0,532 Valid 
7 0,589 0,532 Valid 
8 0,608 0,532 Valid 
9 0,576 0,532 Valid 

10 0,555 0,532 Valid 
11 0,896 0,532 Valid 
12 0,736 0,532 Valid 
13 0,768 0,532 Valid 
14 0,677 0,532 Valid 
15 0,619 0,532 Valid 

Sumber : Data Penelitian yang sudah diolah, 2009 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Validitas Instrumen Cara Belajar 

No 
Soal rxy rtabel Kriteria 

16 0,945 0,532 Valid 
17 0,853 0,532 Valid 
18 0,827 0,532 Valid 
19 0,893 0,532 Valid 
20 0,812 0,532 Valid 
21 0,625 0,532 Valid 
22 0,894 0,532 Valid 
23 0,945 0,532 Valid 
24 0,910 0,532 Valid 
25 0,878 0,532 Valid 
26 0,806   0,532 Valid 
27 0,650 0,532 Valid 
28 0,809 0,532 Valid 
29 0,685 0,532 Valid 
30 0,655 0,532 Valid 

Sumber : Data Penelitian yang sudah diolah, 2009 
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b. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data 

karena instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat 

pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 1998 : 170). 

Dalam penelitian ini untuk mencari reliabilitas digunakan rumus alpha, karena 

instrumen berbentuk angket yang mempunyai skor antara 1 sampai 4. menurut 

Arikunto (1998 : 192) bahwa rumus alpha digunakan untuk mencari reliabilitas 

instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk 

instrumen. Rumus Alpha sebagai berikut : 
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Keterangan : 

r11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan 

∑σb
2 = Jumlah varian butir 

Σ1
2 = Varian toatl (Arikunto, 1998:193) 

Setelah diperoleh koefisien relibilitas kemudian dikonsultasikan 

dengan tabel nilai r dengan taraf signifikasi 5%. Jika harga r11>r tabel, maka 

instrumen tersebut dinyatakan reliabel. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus alpha 

diperoleh koefisien reliabilitas untuk angket minat belajar sebesar 0,941 dan untuk 

angket cara belajar sebesar 0,966. Pada taraf kesalahan 5% dengan n =20 



58 

 

 

diperoleh harga tabel = 0,532, karena nilai kedua koefisien tersebut lebih besar 

dari nilai tabel, maka dapat dinyatakan bahwa angket minat dan cara belajar 

tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan dan penelitian   

3.5 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimanakah pengaruh minat dan cara belajar terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran akuntasi adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Metode Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing indikator 

dalam setiap variabel, yaitu variabel minat belajar dan cara belajar, dan variabel 

prestasi belajar mata pelajaran akuntasi agar lebih mudah dalam memahaminya. 

Rumus yang digunakan : 

 

Dimana : 

 DP = Deskriptif persentase 

 n = Jumlah skor jawaban responden 

N = Jumlah skor jawaban ideal  (Ali, 1993 : 186) 

Dalam penyajiannya, hasil analisis ini didasarkan pada distribusi 

frekuensi yang memberikan gambaran mengenai distribusi subyek menurut 

kategori-kategori nilai variabel. Untuk mengetahuinya didasarkan pada nilai atau 

skor yang telah ditetapkan untuk setiap alternatif jawaban yang tersedia dalam 

kuesioner. 
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Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan metode analisis 

ini adalah : 

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang 

ditetapkan 

c. Menentukan skor jawaban yang diperoleh dari tiap-tiap responden 

d. Hasil memasukan skor tersebut kedalam rumus  

e. Hasil yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kategori 

Untuk menentukan kategori deskripsi persentase yang diperoleh, maka 

dibuat tabel kategori yang disusun dengan perhitungan sebagai berikut : 

1. Menentukan angka persentase tertinggi = (4/4) x 100% = 100% 

2. Menentukan angka persentase terendah  = (1/4) x 100% = 25% 

3. Menentukan rentang persentase  = 100% - 25% = 75% 

4. Menentukan interval kelas persentase  = 75% : 4 = 18,75% 
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Dengan demikian tabel kategori untuk masing-masing variabel minat 

belajar (X1) dan cara belajar (X2) adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Kriteria Minat Belajar dan Cara Belajar 

Interval 
Kriteria 

Minat Belajar Cara Belajar 

81,26% - 100,00% 

62,51% - 81,25% 

43,76% - 62,50% 

25,00% - 43,75% 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Rendah 

Sangat rendah 

Sangat baik 

Baik 

Kurang baik 

Tidak baik 

  

   Tabel 3.5 Kriteria Prestasi Belajar  

Rentang Nilai Kriteria 

84,01 - 100 

74,01 – 84,00 

64,00 – 74,00 

< 64,00 

Sangat baik 

Baik 

Cukup 

Belum tuntas 
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3.5.2 Uji Prasyarat Analisis Regresi 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

variabel terikat dan bebas mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi 

yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. 

       Menguji normalitas data salah satu cara yang digunakan adalah 

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif 

dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus 

diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data kesungguhanya 

akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali,2006:74). Deteksi normalitas data 

dapat juga dilakukan dengan melihat histogram residualnya.  

       Uji normalitas data bisa juga menggunakan one sample 

kolmograv-smirnov test (dengan menggunakan SPSS). Jika nilai signifikan < 0,05 

maka distribusi dikatan tidak normal, sebaliknya jika nilai signifikan > 0,05 maka 

distribusi dikatakan normal. 
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3.5.2.2 Uji Linieritas Regresi 

       Menguji keberatian persamaan regresi dan uji kelinieran garis regresi 

digunakan analisis seperti tabel berikut: 

Tabel 3.6 Tabel Anava untuk uji kelinieran regresi 

Sumber variasi Dk JK KT F 

Tuna cocok 

 

Kekeliruan 

k-2 

 

n-k 

JK (TC) 

 

JK (E) 

 

 

 

(Sudjana,2002:332) 

Keterangan: 

JK (E)  =  

JK (TC) = JK(S) – JK(E) 

Keterangan: 

JK = Jumlah kuadrat 

Db = derajat kebebasan 

KT = Kuadrat total 

 Jika F > Ftabel pada dk pembilang (k-2) dan penyebut (n-2) dengan taraf 

signifikan 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan linier. 
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3.5.2.3 Uji Asumsi Klasik 

       Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi linier 

berganda yang digunakan dalam menganalisa penelitian ini memenuhi asumsi 

klasik atau tidak. Dalam penelitian ini ada 2 uji asumsi klasik adalah: 

3.5.2.3.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahi adanya hubungan 

yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien  korelasi hasilnya tinggi atau 

bahkan satu diantara beberapa atau semua variabel bebas yang menjelaskan model 

regresi) (algifari, 2000:84). 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang variabel-variabel 

bebasnya tidak memiliki korelasi yang tinggi atau bebas dari multikolinearitas . 

deteksi adanya gejala multikolinieritas memiliki nilai VIF dibawah 10 dan nilai 

tolerance diatas 0,1. Deteksi lain dengan melihat korelasi antara variabel bebas, 

apabila masih dibawah 0,8 maka dapat disimpulkan tidak mengandung 

multikoliniearitas. 

3.5.2.3.2 Uji Heteroskesdastistas 

Heterosdastistas berarti varian variabel dalam model tidak sama  

(konstan). Konsekuensi adanya heteroskesdastistas dalam model regresi adalah 

penaksir (estimation) yang diperoleh tidak efisien baik dalam sampel kecil 

maupun sampel besar, walaupun penaksir yang diperoleh menggambarkan 

populasinya (tidak bisa) dan bertambahnya sampel yang digunakan akan 

mendeteksi nilai sebenarnya (konsistensi). Ini disebabkan oleh variannya yang 

tidak minimum / tidak efesien. 
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Uji heteroskesdastistas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varian gangguan yang berbeda antara satu observasi 

ke observasi lain. Untuk mengetahui gejala heteroskesdastisitas dilakukan dengan 

mengamati grafik scatterplot dengan pola titik-titik yang menyebar diatas dan di 

bawah sumbu Y atau tidak adanya pola tertentu pada grafik scatterplot. 

3.5.3 Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk menyatakan dalam bentuk persamaan 

(model matematika) matematik, antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Dalam penelitian ini variabel bebas terdiri dari dua prediktor yaitu minat belajar 

(X1) dan cara belajar (X2) yang berpengaruh terhadap prestasi belajar mata 

pelajaran akuntasi (Y),  

 3.5.3.1 Persamaam garis regresi dua predictor 

       Y= k + β1X1+β2X2 

        Dimana : 

        Y                   =  kriterium 

        β1 dan β2 =  koefisien regresi X1 dan X2 

        X1 dan X2 = Skor deviasi predictor 

        K                   = Konstanta 

        (Sudjana,2002:348) 
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3.5.3.2 Penguji hipotesis penelitian : 

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

a. Perumusan hipotesis 

1.  HO : β = β = 0, artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Y 

2.  Ha :  β = β ≠ 0, artinya X1 dan X2 secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh signifikan terhadap Y. 

b. Rumus yang digunakan untuk mencari statistic F 

  

(sudjana,2002:355) 

c. Kaidah pengambilan keputusan  

1. Jika nilai p value > 0,05 maka Ha ditolak. 

2. Jika nilai p value < 0,05 maka Ha diterima. 

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

a. Perumusan hipotesis 

1. HO : β = β = 0, artinya X1 dan X2 secara parsial (sendiri-sendiri) tidak  

berpengaruh    signifikan terhadap Y 

2. Ha :  β = β ≠ 0, artinya X1 dan X2 secara parsial (sendiri-sendiri) 

berpengaruh  signifikan terhadap Y 

b.  Rumus yang digunakan untuk mencari statistic t 
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(Sudjana,2002:388). 

c. Kaidah pengambilan keputusan  

1. Jika nilai p value > 0,05 maka Ha ditolak. 

2. Jika nilai p value < 0,05 maka Ha diterima. 

3.5.3.2.3 Koefisien Determinasi 

       Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan atau 

kontribusi yang diberikan oleh minat dan cara belajar terhadap prestasi belajar 

mata pelajaran akuntansi 

Untuk mengetahui koefisien determinasi simultan (R2) dan koefisien 

determinasi parsial (r2) yaitu dengan rumus : 

  

(Sudjana, 2002:383) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskriptif Responden 

Tujuan dari deskripsi responden adalah untuk menjelaskan latar 

belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus yang berjumalah 172 siswa yang 

terbagi menjadi 4 kelas. Jenis kelamin responden dalam penelitian ini pada kelas 

XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus, laki-laki sebanyak 36 responden (57,14%), 

perempuan sebanyak 27 responden ( 42,86%)  Waktu penelitian 19juni-20juni 

2009. Data kuesioner yang dapat digunakan sebanyak 63 kuesioner. Data tersebut 

jugu seluruhnya dikembalikan dan dapat diolah. 

1. Deskripsi Variabel Minat Belajar Siswa (X1) 

Variabel minat belajar siswa terdiri dari indikator motivasi untuk 

belajar, perhatian siswa dalam kegiatan belajar mengajar, dan keinginan untuk 

belajar. 

Hasil penelitian untuk minat belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 

Bae Kudus berdasarkan jawaban angket dari masing-masing siswa diperoleh 

seperti terangkum dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.1 Distribusi Minat Belajar Siswa 

No Interval Frekuensi Persentase Kriteria 

1 81,26%-100% 124 13,12% Sangat Tinggi 

2 62,51%-81,25% 267 28,25% Tinggi 

3 43,76%-62,50% 268 28,36% Rendah 

4 25%-43,75% 286 30,27% Sangat Rendah 

Jumlah 945 100,00%   

Sumber : Data Penelitian, Diolah 

Untuk lebih jelasnya gambaran tentang minat belajar siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Bae Kudus  disajikan secara grafis oleh diagram batang berikut ini  

Distribusi Bergolong Minat Belajar Siswa

13,12%

28,25% 28,36%
30,27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Sangat Tinggi Tinggi Rendah Sangat Rendah
 

Gambar  4.1 Distribusi Bergolong Minat Belajar Siswa 

 Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki 

minat belajar dalam kategori sangat rendah sebesar sebesar 30,27%, selebihnya 

siswa memiliki minat belajar rendah sebesar 28,36% kemudian persentase minat 

belajar siswa berkategori tinggi sebesar 28, 25% dan sangat tinggi sebesar     
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13,12 %. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa 

terhadap mata pelajaran akuntansi secara umum dapat dikategorikan rendah.  

Secara lebih rinci gambaran tentang  minat belajar siswa ditinjau dari tiap 

tiap indikator dapat disajikan sebagai berikut : 

1. Keaktifan siswa dalam merespon pembelajaran  

Hasil penelitian untuk indikator Keaktifan siswa dalam merespon 

pembelajaran siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus berdasarkan jawaban 

angket dari masing-masing siswa diperoleh seperti terangkum pada tabel berikut 

ini : 

Tabel 4.2 Distribusi Keaktifan siswa dalam merespon pembelajaran 

No Interval Frekuensi Presentase Kriteria 

1 81,26%-100% 22 6,98% Sangat Tinggi 

2 62,51%-81,25% 87 27,62% Tinggi 

3 43,76%-62,50% 111 35,24% Rendah 

4 25%-43,75% 95 30,16% Sangat Rendah 

Jumlah 315 100,00%  

Sumber : Data Penelitian, Diolah 

2. Ketertarikan siswa untuk belajar 

Hasil penlitian untuk indikator ketertarikan siswa untuk belajar untuk 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus bersdasarkan jawaban angket 

masing-masing siswa diperoleh seperti terangkum pada table berikut ini  
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Tabel 4.3 Distribusi Ketertarikan siswa untuk belajar 

No Interval Frekuensi Presentase Kriteria 

1 81,26%-100% 55 17,46% Sangat Tinggi 

2 62,51%-81,25% 71 22,55% Tinggi 

3 43,76%-62,50% 97 30,79% Rendah 

4 25%-43,75% 92 29,20% Sangat Rendah 

Jumlah 315 100,00%  

Sumber : Data Penelitian, Diolah 

3. Kemauan dalam mengerjakan tugas 

Hasil penelitian untuk indicator kemauan dalam mengerjakan tugas siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus berdasarkan jawaban angket dari masing-

masing siswa diperoleh seperti terangkum dibawah ini  

Tabel 4.4 Distribusi Kemauan dalam mengerjakan tugas 

No Interval Frekuensi Presentase Kriteria 

1 81,26%-100% 47 14,92% Sangat Tinggi 

2 62,51%-81,25% 109 34,60% Tinggi 

3 43,76%-62,50% 60 30,79% Rendah 

4 25%-43,75% 99 19,05% Sangat Rendah 

Jumlah 315 100,00%  

Sumber : Data Penelitian, Diolah 
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Distribusi Cara Belajar Siswa

27,52%

19,26%

37,88%

15,34%
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40%

Sangat Tinggi Tinggi Rendah Sangat Rendah

2. Deskripsi Variabel Cara Belajar Siswa (X2) 

Variabel cara belajar siswa terdiri dari indikator keteraturan belajar, 

konsentrasi belajar dan aktifitas dalam belajar.  

Hasil penelitian tentang cara belajar siswa kelas kelas XI IPS SMA Negeri 

2 Bae Kudus berdasarkan angket dari masing-masing siswa  diperoleh seperti 

yang terangkum dalam tabel berikut ini  

Tabel 4.5 Distribusi Cara Belajar 

No Interval Frekuensi Presentase Kriteria 

1 81,26%-100% 260 27,52% Sangat Tinggi 

2 62,51%-81,25% 182 19,26% Tinggi 

3 43,76%-62,50% 358 37,88% Rendah 

4 25%-43,75% 145 15,34% Sangat Rendah 

Jumlah 945 100,00%  

Sumber : Data Penelitian, Diolah 

Untuk lebih jelasnya gambaran tentang cara belajar siswa secara 

grafis dapat dilihat pada diagram tersebut dibawah ini.  
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Gambar  4.2 Distribusi Bergolong Cara Belajar Siswa 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

siswa mempunyai cara belajar berkategori tinggi sebesar 19, 26%. Selebihnya 

yaitu 27,52% siswa mempunyai cara belajar berkategori sangat tinggi,  37, 88 % 

siswa mempunyai cara belajar berkategori rendah dan 15, 34% untuk siswa siswa 

mempunyai cara belajar berkategori sangat rendah. 

Secara lebih rinci gambaran tentang cara belajar siswa ditinjau dari tiap 

indikator dapat disajian dalam uraian berikut.  

1. Keteraturan Belajar  

Hasil penelitian untuk indikator keteraturan belajar siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Bae Kudus berdasarkan jawaban angket dari masing-masing siswa 

diperoleh seperti terangkum pada tabel berikut ini  

Tabel 4.6 Distribusi Keteraturan Belajar Siswa 

No Interval Frekuensi Presentase Kriteria 

1 81,26%-100% 97 30,79% Sangat Tinggi 

2 62,51%-81,25% 57 18,10% Tinggi 

3 43,76%-62,50% 116 36,83% Rendah 

4 25%-43,75% 45 14,28% Sangat Rendah 

Jumlah 315 100,00%  

Sumber : Data Penelitian, Diolah 
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2. Konsentrasi dalam Belajar  

Hasil penelitian untuk indikator konsentrasi belajar siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Bae Kudus berdasarkan jawaban angket dari masing-masing siswa 

diperoleh seperti terangkum pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.7 Distribusi Konsentrasi dalam Belajar. 

No Interval Frekuensi Presentase Kriteria 

1 81,26%-100% 77 24,44% Sangat Tinggi 

2 62,51%-81,25% 54 17,14% Tinggi 

3 43,76%-62,50% 135 42,86% Rendah 

4 25%-43,75% 49 15,56% Sangat Rendah 

Jumlah 315 100,00%  

Sumber : Data Penelitian, Diolah 

3. Aktivitas dalam Belajar 

Hasil penelitian untuk indikator aktifitas dalam belajar siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Bae Kudus berdasarkan jawaban angket dari masing-masing siswa 

diperoleh seperti terangkum pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.8 Distribusi Aktivitas Belajar Siswa  

No Interval Frekuensi Presentase Kriteria 

1 81,26%-100% 86 27,30% Sangat Tinggi 

2 62,51%-81,25% 71 22,54% Tinggi 

3 43,76%-62,50% 107 33,79% Rendah 

4 25%-43,75% 51 16,19% Sangat Rendah 

Jumlah 315 100,00%  
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Distribusi Prestasi Belajar Siswa
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Sumber : Data Penelitian, Diolah 

3. Deskripsi Prestasi Belajar Siswa 

Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang telah 

dicapai siswa dar usaha belajar disekolah, yang dinyatakan dalam bentuk angka 

atau huruf yang lazimnya terdapat dalam nilai ulangan harian. Ditinjau dari 

prestasi belajar masing-masing siswa diperoleh hasil seperti yang terangkum 

dalam tabel berikut.  

Tabel 4.9 Distribusi Prestasi Belajar Siswa 

No Interval Frekuensi Presentase Kriteria 

1 84-100 3 4,76% Sangat baik 

2 74,01-84 2 3,17% Baik 

3 64-74 18 28,57% Cukup 

4 < 64 40 63,49% Belum tuntas 

Sumber : Data Penelitian, Diolah 

Untuk lebih jelasnya prestasi belajar siswa disajikan secara grafis dengan 

diagram batang sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 Distribusi Prestasi belajar siswa 

Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

siswa mempunyai prestasi belajar berkategori belum tuntas sebesar 63,49%. 

Selebihnya yaitu 28,57% siswa mempunyai prestasi belajar berkategori cukup,  

3,17% siswa mempunyai prestasi belajar berkategori baik dan 4,76% untuk siswa 

siswa mempunyai prestasi belajar berkategori sangat baik. 

4.1.2 Uji  Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan Variabel bebas keduanya berdistribusi normal ataukah tidak. 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik atau melihat histogram residualnya.  

Berdasarkan hasil pengujian normalitas data menunjukkan bahwa 

penyebaran plot berada disekitar dan di sepanjang garis 45 derajat, dengan 

gemikian menunjukkan bahwa data pada Variabel penelitian berditribusi normal. 

Lebih jelasnya penyebaran plot tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 
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Dependent Variable: Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akutansi 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

 

  Gambar 4.4 Normal P-Plot 

Sumber : Data diolah 

Atau bisa juga dengan uji 1 sample Kolmogorov Smirnov, menghasilkan 

output sebagai berikut. 

 

Tabel 4.10 One Sample Kolmogorov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

63
61,32
8,937
,166
,166

-,145
1,314
,063

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Prestasi
Belajar Mata

Pelajaran
Akutansi

Kelas XI IPS
SMA Negeri
2 Bae Kudus

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Hipotesis : 

Ho = variabel dependent berdistribusi normal 

H1 = variabel dependent tidak berdistribusi normal 

Kriteria uji : 

Ho diterima apabilai nilai signifikan > 5%. 

Analisis : 

Jelas dalam output tersebut bahwa nilai signifikan = 0,063 atau 6.3 % > 5%. 

ini berarti variabel dependent berdistribusi normal atau memenuhi asumsi 

normalitas. 

4.1.3 Uji Linieritas 

Linieritas dapat dilihat pada tabel anova dengan bantuan program SPSS. 

Apabila Fhitung > Ftabel pada dk pembilang (k-2) dan penyebut (n-2) dengan taraf 

signifikan 5% maka persamaan regresi tersebut dinyatakan linier. 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio

n 711,927 2 355,964 5,038 ,009(a) 

Residual 4239,723 60 70,662     
Total 4951,651 62       

a  Predictors: (Constant), Cara Belajar Siswa, Minat Siswa 
b  Dependent Variable: Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akutansi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae 
Kudus 
 Fhitung 5,038 dengan signifikan 0,009 karena tingkat signfikan > 0,05, Jadi 

dapat disimpulkan bahwa pengaruh antara minat dengan prestasi belajar mata 

pelajaran akuntansi dinyatakan linier. Sedangkan Fhitung 5,038 dengan signifikan 

0,009 karena tingkat signifikan > 0,05, Jadi dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

cara belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran akuntansi dinyatakan linier. 
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4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

4.1.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

antara Variabel bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang 

sempurna. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas memiliki nilai VIF 

dibawah 10 dan nilai tolerance dibawah 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam model tersebut tidak terjadi multikolinearitas. 

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diperoleh output sebagai berikut. 

Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients(a) 
Model  

 
Collinearity Statistics 

  Tolerence VIF 
 

1 (Constant)   
 Minat Siswa                      ,965 1,037 
 Cara belajar Siswa                      ,965 1,037 

 
a  Dependent Variable: Prestasi Belajar  Akutansi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus 
 
Diperoleh disana bahwa nilai VIF dan nilai tolerance berturut-turut sebesar 

0,965 dan 1,037. Dengan demikian disimpulkan tidak terjadi multiolinearitas 

dalam regresi. 

4.1.4.2  Uji Heterokedasitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi penyimpangan model 

karena varian pengganggu yang berbeda antara satu observasi ke observasi yang 

lain. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala heterokedasti ini dapat dilihat dari 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terkait dengan residualnya. Deteksi 

terhadap ada tidaknya gejala heterokedasti dengan melihat ada tidaknya pola 
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Scatterplot

tertentu pada grafik scatterplot antara prediksi Variabel terikat.  Hasil dari 

pengujiannya dapat dilihat pada grafik di bawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Scatterplot 

Karena dari gambar tersebut diperoleh scatterplot yang tidak membentuk 

pola tertentu dan nilai error cukup menyebar disekitar nol, jadi dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak mempunyai gejala heterokedastisitas. 

4.1.5 Uji Hipotesis 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ada 3, 

yaitu : 1). Ada pengaruh  antara minat belajar dan cara belajar terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus,  
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2). Ada pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI 

IPS SMA Ngeri 2 Bae Kudus, 3). Ada pengaruh cara belajar terhadap prestasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus. 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui bentuk pengaruh antara 

minat dan cara belajar terhadap prestasi belajar akuntansi secara simultan, untuk 

menguji apakah secara parsial variabel-variabel bebas tersebut berpengaruh secara 

signifikan, dan untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi baik secara 

parsial maupun simultan  

Tabel 4.12 Analisis Regresi 
                                                           Coefficients(a)   
 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

    B Std. Error Beta     
Tolera

nce VIF 
1 (Constant) 44,312 5,651   7,841 ,000     
  Minat Siswa ,151 ,085 ,216 1,776 ,081 ,965 1,037 
  Cara Belajar 

Siswa ,279 ,096 ,355 2,918 ,005 ,965 1,037 

a  Dependent Variable: Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akutansi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae 
Kudus 
 

Tabel tersebut menunjukkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk dari 

hasil analisis regresi ganda tersebut mempunyai model matematika, yaitu : 

Prestasi belajar siswa = 44,132 + 0,151 minat belajar  +  0, 279 cara 

belajar. 

Persamaan regresi mempunyai makna sebagai berikut : 

1. Konstanta : 44,132 

Jika variabel minat belajar dan cara belajar adalah nol maka 

prestasi belajar akuntansi akan menjadi sebesar 44,132 
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2. Koefisien minat belajar akutansi : 0,151 

Jika minat belajar siswa mengalami peningkatan sebesar satu poin, 

sementara cara siswa belajar dianggap tetap maka akan menyebabkan 

kenaikan prestasi belajar akuntansi sebesar 0,151 poin. 

3. Koefisien cara belajar akutansi : 0,279 

Jika cara belajar siswa mengalami peningkatan sebesar satu poin 

sementara minat belajar siswa dianggap tetap, maka akan menyebabkan 

kenaikan prestasi belajar akuntansi sebesar 0,279 poin. 

4.1.5.1 Pengujian secara simultan (uji F) 

Tabel 4.13 Hasil Analisis Regresi secara Simultan 

 ANOVA(b) 
5  

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regressio

n 711,927 2 355,964 5,038 ,009(a) 

Residual 4239,723 60 70,662     
Total 4951,651 62       

a  Predictors: (Constant), Cara Belajar Siswa, Minat Siswa 
b  Dependent Variable: Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akutansi Kelas XI IPS SMA Negeri 2  
Bae Kudus 

 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 ,379(a) ,144 ,115 8,406 1,992 
a  Predictors: (Constant), Cara Belajar Siswa, Minat Siswa 
b  Dependent Variable: Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akutansi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae 
Kudus 
 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan perhitungan analisis regresi 

berganda menggunakan bantuan program SPSS 12 seperti yang terangkum dalam 

tabel, diperoleh F hitung  sebesar 5, 038 dengan harga signifikan sebesar 0,009 atau 

0,9%, karena harga signifikan kurang dari 0,05 maka hal itu menunjukkan bahwa 
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hipotesis diterima yang berarti ada pengaruh signifikan antara minat belajar (X1) 

dan cara belajar (X2) terhadap prestasi belajar akuntansi (Y) 

Derajat hubungan antara minat dan cara belajar siswa terhadap prestasi 

belajar akuntansi secara bersama-sama atau secara simultan atau R. berdasarkan 

hasil analisis dengan menggunakan bantuan SPSS 12 yang terangkum dalam 

tabel, diperoleh harga koefisien korelasi secara simultan sebesar 0,379. 

Keberartian dari koefisien korelasi secara simultan ini diuji dengan uji F seperti 

pada uji keberartian persamaan regresi. Dari hasil pengujian tersebut dimana 

menunjukkan bahwa F hitung  signifikan, karena harga signifikan kurang dari 5%, 

maka dapat diartikan hubungan minat dan cara belajar siswa terhadap prestasi 

akuntansi adalah signifikan. 

Besarnya pengaruh minat dan cara belajar siswa terhadap prestasi belajar 

akuntansi dapat diketahui dari harga koefisien determinasi simultan (R 2 ). 

Berdasarkan hasil analisis yang terangkum pada tabel tersebut diperoleh 

keandalan R 2  sebesar 0,144. Artinya bahwa minat dan cara belajar siswa 

memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap prestasi belajar akuntansi 

sebesar 14,4% dan sisanya 85,6% dipengaruhi faktor lainnya. 

4.1.5.2 Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

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

dan cara belajar siswa (X2 ) terhadap prestasi belajar akuntansi (Y) 
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4.1.5.2.1 Pengaruh minat belajar (X1) terhadap prestasi belajar akuntansi 

(Y)  

Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa t hitung  untuk variabel minat belajar sebesar 

1, 776 dengan harga signifikan 0, 081. Karena harga signifikan yang diperoleh 

lebih besar dari 0, 05 dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak yang berarti ada 

pengaruh signifikan antara minat belajar (X1) terhadap prestasi belajar akuntansi 

(Y). 

Hubungan antara minat belajar dan cara belajar dengan prestasi belajar 

siswa diketahui dari harga koefisien korelasi secara parsial ( r ). Berdasarkan hasil 

analisis SPSS seperti pada tabel 4.7 diperoleh koefisien korelasi parsial ( r 2 ) 

diperoleh koefisien korelasi parsial antara minat belajar dan cara belajar terhadap 

prestasi belajar akuntansi sebesar 0, 216. Besarnya kontribusi masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat diketahui besarnya koefisien determinasi 

secara parsial ( r 2 ) dari masing-masing variabel tersebut. Besarnya kontribusi 

untuk variabel minat terhadap prestasi belajar akuntansi adalah (0, 216) 2  atau 4, 

67% 

4.1.5.2.2 Pengaruh cara  belajar (X2) terhadap prestasi belajar akuntansi 

(Y). 

Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa t hitung  untuk variabel cara belajar sebesar 

2,918 dengan harga signifikan 0,005. Karena harga signifikan yang diperoleh 

lebih kecil dari 0, 05 dapat disimpulkan bahwa Ha diterima yang berarti ada 

pengaruh yang signifikan antara cara belajar (x2) terhadap prestasi belajar 

akuntansi (Y). 
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Hubungan antara minat dan cara belajar terhadap prestasi belajar siswa 

diketahui dari harga koefisen korelasi parsial antara cara belajar dengan prestasi 

belajar akuntansi sebesar 0, 355. Besarnya kontribusi masing-masing variabel 

bebas terhadap variabel terikat diketahui dari besarnya koefisien determinasi 

secara parsial ( r 2 ) dari masing-masing variabel tersebut. Besarnya kontribusi 

untuk variabel cara belajar terhadap prestasi belajar akuntansi sebesar 12, 6%   

Karena cara belajar siswa memberikan pengaruh yang lebih besar secara 

statistik terhadap hasil belajar, maka perlu ada pembenahan dalam gaya belajar 

siswa meliputi segi keteraturan dalam belajar, konsentrasi dalam belajar dan 

aktifitas dalam belajar perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. 

4.2 Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, persentase menunjukkan bahwa 

minat belajar siswa menunjukan faktor minat belajar  mempunyai kecenderungan 

dalam kategori rendah sebesar 28,36%. Sedangkan ketiga faktor juga 

menunjukkan hal serupa bahwa faktor keaktifan siswa dalam merespon 

pembelajaran mereka menunjukkan kategori rendah dengan persentase sebesar 

35,24%, faktor ketertarikan siswa untuk belajar menunjukan kategori rendah 

dengan nilai persentase sebesar 30,79%, kecuali untuk kemauan dalam 

mengerjakan tugas memiliki nilai kategori tinggi sebesar 34,60%. Berdasarkan 

hasil analisis deskriptif, persentase menunjukkan bahwa minat belajar siswa 

menunjukan faktor minat belajar  mempunyai kecenderungan dalam kategori 

rendah sebesar 28,36%. Sedangkan ketiga faktor juga menunjukkan hal serupa 

bahwa faktor keaktifan siswa dalam merespon pembelajaran mereka menunjukkan 
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kategori rendah dengan persentase sebesar 35,24%, faktor ketertarikan siswa 

untuk belajar menunjukan kategori rendah dengan nilai persentase sebesar 

30,79%, kecuali untuk kemauan dalam mengerjakan tugas memiliki nilai kategori 

tinggi sebesar 34,60%. 

Implikasi hasil penelitian  yang telah dianalisis secara statistik mengenai 

pengaruh minat belajar dan cara belajar terhadap prestasi belajar akuntansi akan 

dibahas berikut ini : 

4.2.1 Pengaruh Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Akuntansi 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara minat belajar dengan prestasi belajar akuntansi. Menurut 

hasil uji parsial diperoleh probabilitas 0,081 > 0,05 dengan besarnya r 2 adalah     

4, 67%. Sehingga menunjukkan bahwa secara parsial hipotesis yang berbunyi ada 

pengaruh minat belajar terhadap prestasi belajar akuntansi ditolak. 

 Menurut (Tu’u, 2004:79) bahwa minat adalah kecenderungan yang besar 

terhadap sesuatu. Apabila pembelajaran yang dikembangkan oleh guru tidak 

menimbulkan minat siswa atau siswa itu sendiri tidak mengembangkan minat 

dirinya dalam pembelajaran. Hal ini akan membuat siswa tidak belajar sungguh-

sungguh sehingga hasil belajar yang dicapai tidak optimal. Pengaruh minat belajar 

terhadap prestasi belajar akuntansi sesuai dengan pendapat diatas.  

 Menurut (Dalyono, 2007:56) timbulnya minat belajar disebabkan berbagai 

hal, antara lain karena keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau 

memperoleh pekerjaan yang baik serta ingin hidup senang dan bahagia. Minat 



86 

 

 

belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi tinggi, sebaliknya minat 

beljar kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. 

 Hasil yang kurang signifikan pengaruh minat belajar terhadap prestasi 

belajar siswa tidak dapat dijadikan tolak ukur bagi bagi siswa untuk dapat 

meningkatkan minat belajarnya agar dapat meraih prestasi belajar yang optimal.   

4.2.2 Pengaruh Cara Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

 Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara cara belajar dengan prestasi belajar akuntansi. Menurut hasil uji 

parsial diperoleh probabilitas 0,0005 < 0,05 dengan besarnya r 2 adalah 12,6% atau 

dapat diartikan semakin baik cara belajar akan berpengaruh terhadap optimalnya 

prestasi belajar akuntansi yang dicapai siswa. Karena nilai signifikan 0,0005<0,05 

dapat disimpulkan bahwa secara parsial hipotesis yang berbunyi bahwa ada 

pengaruh cara belajar terhadap prestasi belajar akuntansi diterima. 

Penggunaan cara belajar yng baik dapat mempermudah siswa dalam 

menguasai materi yang diberikan oleh guru. Belajar yang efektif dapat dilakukan 

jika menggunakan cara belajar yang tepat. 

Pengaruh cara belajar terhadap prestasi belajar sesuai dengan pendapat 

(Tu’u, 2004:80) cara belajar yang efisien adalah berkonsentrasi sebelum dan pada 

saat belajar, segera mempelajari kembali bahan yang sedang dipelajari dan 

berusaha menguasainya dengan sebaik-baiknya, serta mencoba menyelesaikan 

dan melatih mengerjakan soal-soal. Apabila cara belajar yang dilkukan tidak 

efisien maka hasil belajar yang dilakukan siswa tidak optimal. 
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Hasil yang signifikan pengaruh cara belajar terhadap prestasi belajar siswa 

dapat dijadikan tolak ukur bagi siswa tersebut agar dapat  menggunakan cara 

belajar yang baik sehingga dapat meraih prestasi belajar yang optimal   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah diuraikan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh minat belajar dan cara belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus diperoleh F hitung 

5,038 dan nilai adjusted R square sebesar 14,4% 

2. Tidak ada pengaruh positif minat belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus diperoleh t hitung 

sebesar 1,776 dan besarnya r 2 adalah   4, 67%. 

3. Ada pengaruh positif cara belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus diperoleh t hitung sebesar 2,918 

dan besarnya r 2 adalah 12,6% 

5.2 Saran 

Dari hasil simpulan penelitian maka diajukan saran sebagai berikut : 

1. Bagi siswa yang sudah mempunyai minat dan cara belajar yang baik serta 

prestasi yang diperoleh juga baik diharapkan untuk mengikuti lomba-

lomba atau kompetesi khususnya mata pelajaran akuntansi yang ada 

disekolah agar lebih berkompeten dalam bidang akuntansinya sedangkan 

siswa yang mempunyai minat rendah diharapkan untuk mengikuti kursus 
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atau les khususnya mata pelajaran akuntansi agar prestasi yang dicapai 

dapat optimal dan meningkatkan cara belajarnya dengan cara membuat 

jadwal, membaca dan membuat catatan, mengulang materi pelajaran yang 

telah disampaikan oleh guru, berkonsentrasi untuk belajar serta latihan 

soal-soal. 

2. Bagi orang tua diharapkan untuk selalu memberikan motivasi dengan cara 

memberikan fasilitas yang cukup agar sang anak terdorong untuk belajar 

sehingga dapat mencapai prestasi yang baik. 

3. Bagi guru diharapkan menggunakan metode yang lebih tepat dan sesuai 

bagi siswa yang kurang berminat terhadap mata pelajaran akuntansi agar 

siswa tersebut lebih tertarik pada mata pelajaran akuntansi sehingga siswa 

terdorong untuk belajar serta aktif dalam merespon pembelajaran sehingga 

prestasi yang duharapkan dapat tercapai. 
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Lampiran 1 

 

KISI-KISI ANGKET UJI COBA 

Variabel Indikator No Soal 

Minat Belajar Siswa 1. Keaktifan siswa dalam 
merespon pembelajaran. 

1,2,3,4,5 

2. Ketertarikan siswa untuk 
belajar. 

6,7,8,9,10 

3. Kemauan dalam 
mengerjakan tugas 

11,12,13,14,15 

Cara Belajar 1. Keteraturan belajar 16,17,18,19.20 

2. Aktivitas belajar 21,22,23,24,25 

3. Konsentrasi. 
 

26,27,28,29,30 
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Lampiran 2 

ANGKET PENELITIAN 

 

Kepada 

Yth. Siswa-siswi 

SMA Negeri 2 Bae Kudus 

Di Kabupaten Kudus 

 

 Dengan hormat, 

Salah satu syarat dalam rangka meraih gelar sarjana pendidikan adalah  
dengan menyusun skripsi, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian 
tentang Prestasi Belajar Akuntansi, dengan judul ” PENGARUH MINAT DAN 
CARA BELAJAR SISWA TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI 
KELAS XI IPS SMA NEGERI 2 BAE KUDUS ” 

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati peneliti 
mengharapkan bantuan dan kesediaan siswa kelas XI IPS SMA NEGERI 2 BAE 
KUDUS untuk mengisi angket yang penulis sampaikan, guna pengumpulan data 
yang penulis perlukan.  

Atas bantuan dan kesediaannya diucapkan terima kasih 
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       Prima Dyah Mustikawati 

NIM 3301405548 
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ANGKET PENELITIAN 

PENGARUH MINAT DAN CARA BELAJAR SISWA TERHADAP 
PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI KELAS XI IPS SMA NEGERI 2 BAE 

KUDUS 

 

Nama    : ………….... 

Kelas/ No Urut : …………… 

 

I. Penting Pengisian 
1. Isilah identitas anda. 
2. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
3. Jawablah pertanyaan dengan jujur tanpa pengaruh orang lain. 
4. Pilihlah salah satu jawaban secara benar dengan memberi tanda silang 

(X) pada jawaban yang paling sesuai.  
5. Hasil pengisian tidak mempengaruhi nilai akuntansi anda. 
 

II. Daftar Pertanyaan  
A. MINAT BELAJAR 

Keaktifan Siswa dalam Merespon Pembelajaran 

1. Apabila ada materi akuntansi yang belum paham apakah anda 
bertanya pada guru ? 
a. Selalu bertanya.   c. Kadang-kadang bertanya. 
b. Sering bertanya.   d.. Tidak pernah bertanya. 

2. Jika menemukan hal-hal baru dalam akuntansi yang belum paham, 
apakah anda bertanya kepada guru ? 
a. Selalu bertanya.  c. Kadang-kadang bertanya  
b. Sering bertanya  d. Tidak pernah bertanya 

3. Jika diperintahkan mengerjakan soal akuntansi dipapan tulis 
apakah anda akan melaksanakannya ? 
a. Selalu melaksanakannya.  c. Kadang-kadang 

melaksanakannya. 
b. Sering melaksanakannya.  d. Tidak pernah 

melaksanakannya. 
4. Jika guru akuntansi bertanya maka langkah yang akan anda 

lakukan? 
a. Segera mengacungkan jari untuk menjawab pertanyaan. 
b. Berusaha untuk menjawab pertanyaan. 
c. Menjawab pertanyaan jika ditunjuk guru. 
d. Bagaimana Diam karena tidak bisa menjawab. 
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5. Anda mempersiapkan materi pelajaran akuntansi yang akan 
diajarkan di sekolah ? 
a. Selalu saya persiapkan pada malam hari dengan membaca 

materi yang akan diajarkan besok. 
b. Saya persiapkan sebelum berangkat sekolah dengan membaca 

sepintas. 
c. Saya persiapkan di sekolah sebelum pelajaran dimulai. 
d. Tidak pernah saya persiapkan. 

 

Ketertarikan Siswa untuk belajar 

6. Apakah anda senang mengerjakan soal akuntansi sesudah 
mendengarkan penjelasan dari guru ? 
a. Sangat senang.   c. Kurang senang. 
b. Senang.    d. Tidak senang. 

7. Bagaimana kemauan anda pada saat mempelajari pelajaran 
akuntansi ? 
a. Sangat tinggi   c. Sedang. 
b. Tinggi    d. Tidak senang. 

8. Bagaimana sikap anda ketika mendengarkan penjelasan dari guru 
saat menyampaikan materi pelajaran akuntansi ? 
a. Sangat senang memperhatikan penjelasan guru 
b. Senang memperhatikan penjelasan guru 
c. Kurang senang dalam memperhatikan penjelasan guru 
d. Tidak senang dalam memperhatikan penjelasan guru   

9. Jika ada waktu luang apakah anda memanfaatkannnya untuk 
membaca buku-buku yang berhubungan dengan akuntansi ? 
a. Selalu.    c. Kadang-kadang. 
b. Sering.    d. Tidak pernah. 

10. Apakah anda tertarik untuk mencari buku tentang akuntansi 
sebagai literature tambahan ? 
a. Tertarik sekali untuk mencari buku literatur akuntansi 
b. Tertarik untuk mencari buku literatur akuntansi 
c. Kurang tertarik untuk mencari buku literatur akuntansi 
d. Tidak tertarik untuk mencari buku literatur akuntansi  
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Kemauan dalam Mengerjakan Tugas   

11. Sesulit apapun tugas akuntansi yang diberikan oleh guru apakah 
anda berusaha mengerjakannya ? 
a. Sangat bersungguh-sungguh untuk menyelesaikannya. 
b. Bersungguh-sungguh untuk menyelasaikannya 
c. Kurang bersungguh-sungguh dalam menyelesaikannya 
d. Tidak bersungguh-sungguh menyelesaikannya. 

12. Bagaimana sikap anda dalam menyelesaikan tugas-tugas 
akuntansi? 
a. Berusaha untuk menyelesaikan tugas sendiri. 
b. Bersama teman yang lebih pintar menyelesaikan tugas 
c. Meminta bantuan teman untuk menyelsaikan tugas 
d. Mencontoh tugas teman yang sudah selesai 

13. Bagaimana cara anda mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? 
a. Semua tugas saya kerjakan dengan penuh tanggung jawab. 
b. Semua tugas saya kerjakan sebisanya. 
c. Hanya mengerjakan soal yang mudah. 
d. Menyontek jawaban teman. 

14. Apa yang anda lakukan bila diberi tugas oleh guru ? 
a. Sepulang sekolah saya langsung mengerjakan tugas tersebut. 
b. Mengerjakan tugas tersebut pada malam hari sebelum 

dikumpulkan. 
c. Saya kerjakan pagi hari sebelum berangkat sekolah. 
d. Mengerjakan di sekolah dengan melihat jawaban teman. 

15. Bagaimana sikap anda dalam menyelesaikan ulangan akuntansi ? 
a. Dikerjakan sendiri. 
b. Meminta bantuan teman. 
c. Menyontek. 
d. Meminta bantuan teman dengan menyontek. 
 

B. CARA BELAJAR 
Keteraturan Belajar 

16. Apakah anda belajar akuntansi pada saat menjelang pelajaran 
tersebut? 
a. Selalu. 
b. Kadang-kadang. 
c. Jarang sekali. 
d. Tidak pernah. 

17. Apakah anda belajar akuntansi sesudah menerima pelajaran 
akuntansi dari sekolah ? 
a. Selalu.    c. Jarang sekali. 
b. Kadang-kadang.   d. Tidak pernah. 
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18. Apakah anda menyediakan waktu lebih banyak untuk mempelajari 
akuntansi daripada mata pelajaran yang lain ? 
a. Selalu.    c. Jarang sekali. 
b. Kadang-kadang.   d. Tidak pernah. 

19. Sebagai seorang pelajar tugas anda adalah belajar, belajar yang 
anda lakukan tiap harinya adalah ? 
a. Lebih dari 3 jam   c. 1-2 jam 
b. 2-3 jam    d. Kurang dari 1 jam 

20. Bagaimana kebiasaan belajar akuntansi anda selama ini ? 
a. Setiap hari saya selalu belajar 
b. Belajar jika ada ulangan harian 
c. Belajar jika ada ulangan semester 
d. Tidak pernah belajar. 
 

Aktivitas Belajar 

21. Apakah anda mempunyai jadwal khusus untuk belajar akuntansi  di 
rumah? 
a. Selalu.    c. Jarang sekali. 
b. Kadang-kadang.   d. Tidak pernah. 

22. Apakah anda mengumpulkan tugas akuntansi yang diberikan oleh 
guru tepet pada waktunya ? 
a. Selalu.    c. Jarang sekali. 
b. Kadang-kadang.   d. Tidak pernah. 

23. Apabila buku pegangan akuntansi anda tidak lengkap dalam 
mengupas materi, tindakan apa yang anda lakukan ? 
a. Mencari referensi tambahan 
b. Menanyakan pada guru 
c. Menunggu materi disampaikan guru 
d. Membiarkan saja 

24. Apakah dalam belajar akuntansi, anda selalu fokus sepenuhnya 
pada pelajaran akuntansi ( tidak sambil melakukan kegiatan lain ) ? 
a. Selalu.    c. Jarang sekali. 
b. Kadang-kadang.   d. Tidak pernah. 

25. Bila materi belajar kurang menarik bagi anda, bagaimana anda 
mempelajarinya ? 
a. Belajar secara menyeluruh di rumah 
b. Hanya belajar sebagian 
c. Belajar bila ada ulangan saja 
d. Tidak belajar 
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Konsentrasi 

26. Apakah anda selama mengikuti pelajaran akuntansi mudah 
merespon penyampaian materi yang diberikan oleh guru ? 
a. Selalu.    c. Jarang sekali. 
b. Kadang-kadang.   d. Tidak pernah. 

27. Apakah dalam belajar anda mencari tempat lain yang sesuai jika 
mendapatkan kesulitan belajar di rumah ? 
a. Selalu.    c. Jarang sekali.  
b. Kadang-kadang.   d. Tidak pernah. 

28. Apakah anda menanggapi gurauan teman pada saat pelajaran 
akuntansi berlangsung ? 
a. Selalu.    c. Jarang sekali. 
b. Kadang-kadang.   d. Tidak pernah. 

29. Apakah anda membaca secara cermat dan sungguh-sungguh dalam 
mempelajari buku pelajaran akuntansi ? 
a. Selalu.    c. Jarang sekali. 
b. Kadang-kadang.   d. Tidak pernah. 

30. Apakah anda memiliki catatan pelajaran akuntansi yang lengkap 
dan rapi ? 
a. Selalu.    c. Jarang sekali. 
b. Kadang-kadang.   d. Tidak pernah. 
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Lampiran 4 

Uji Validitas dan Reabilitas variabel Minat Belajar Siswa 

Reliability Statistics

,971 15

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Hipotesis : 

Ho = data reliabel 

H1 = data tidak reliable 

Kriteria uji : 

Ho diterima apabilai nilai Cronbach's Alpha atau signifikan > 5%. 

Analisis : 

Jelas dalam output tersebut bahwa nilai Cronbach's Alpha = 0,971 atau 97,1 % > 
5%. ini berarti data tersebut signifikan atau dapat dikatakan reliabel. 

 

 

Item-Total Statistics

38,35 148,683 ,803 ,970
38,70 144,408 ,805 ,969
38,33 148,613 ,819 ,970
38,71 138,369 ,899 ,968
38,30 148,666 ,795 ,970
38,86 139,060 ,899 ,968
38,48 145,189 ,754 ,970
38,71 141,724 ,800 ,970
38,63 144,494 ,798 ,969
38,56 142,573 ,805 ,969
38,70 139,537 ,855 ,969
38,70 143,279 ,799 ,969
38,30 148,666 ,795 ,970
38,92 139,590 ,879 ,968
38,86 139,705 ,885 ,968

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Hipotesis : 

Ho = soal tersebut valid 

H1 = soal tersebut tidak valid 

Kriteria uji : 

Ho diterima apabila nilai korelasi > nilai correlation product moment  

(r tabel) untuk dk = 14 dan alfa 5%. 

Analisis : 

Jelas nilai correlation product moment (r tabel) untuk dk = 14 dan alfa 5% adalah 
53,2%. oleh karena dalam output diatas semua nilai korelasi soal lebih besar dari 
nilai r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua soal tersebut valid. 
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Lampiran 5 

Uji Validitas dan Reabilitas variabel Cara Belajar Siswa 

 

Reliability Statistics

,942 15

Cronbach's
Alpha N of Items

 
Hipotesis : 

Ho = data reliabel 

H1 = data tidak reliable 

Kriteria uji : 

Ho diterima apabilai nilai Cronbach's Alpha atau signifikan > 5%. 

Analisis : 

Jelas dalam output tersebut bahwa nilai Cronbach's Alpha = 0,942 atau 94,2 % > 
5%. ini berarti data tersebut signifikan atau dapat dikatakan reliabel. 

 

Item-Total Statistics

33,90 112,346 ,853 ,934
34,02 117,113 ,758 ,936
33,48 119,092 ,672 ,938
33,97 114,934 ,824 ,935
33,70 113,956 ,729 ,937
33,51 119,060 ,536 ,942
34,00 116,097 ,749 ,937
33,63 121,752 ,633 ,940
33,65 121,650 ,542 ,941
33,52 116,608 ,678 ,938
34,02 117,564 ,735 ,937
33,86 118,899 ,698 ,938
33,71 116,046 ,659 ,939
33,56 118,896 ,672 ,938
33,70 112,601 ,777 ,936

S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
S28
S29
S30

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Hipotesis : 

Ho = soal tersebut valid 

H1 = soal tersebut tidak valid 

Kriteria uji : 

Ho diterima apabila nilai korelasi > nilai correlation product moment  

(r tabel) untuk dk = 14 dan alfa 5%. 

Analisis : 

Jelas nilai correlation product moment (r tabel) untuk dk = 14 dan alfa 5% adalah 
53,2%. oleh karena dalam output diatas semua nilai korelasi soal lebih besar dari 
nilai r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua soal tersebut valid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

 

Lampiran 6 

UJI ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

63
71,32
8,937

,166
,166

-,145
1,314

,063

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Prestasi
Belajar Mata

Pelajaran
Akutansi

Kelas XI IPS
SMA Negeri
2 Bae Kudus

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Hipotesis : 

Ho = variabel dependent berdistribusi normal 

H1 = variabel dependent tidak berdistribusi normal 

Kriteria uji : 

Ho diterima apabilai nilai signifikan > 5%. 

Analisis : 

Jelas dalam output tersebut bahwa nilai signifikan = 0,063 atau 6.3 % > 5%. ini 
berarti variabel dependent berdistribusi normal atau memenuhi asumsi normalitas. 
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2. UJI MULTIKOLINIERITAS 

 

Coefficients(a) 
Model  

 
Collinearity Statistics 

  Tolerence VIF 
 

1 (Constant)   
 Minat Siswa                      ,965 1,037 
 Cara belajar Siswa                      ,965 1,037 

 
a  Dependent Variable: Prestasi Belajar  Akutansi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus 
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Lampiran 7 

Uji Pengaruh Minat dan Cara Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar 
Akuntansi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus 

Variables Entered/Removedb

Cara
Belajar
Siswa,
Minat
Siswa

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Prestasi Belajar Mata Pelajaran
Akutansi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus

b. 

 

Model Summaryb

,379a ,144 ,115 8,406 1,992
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Cara Belajar Siswa, Minat Siswaa. 

Dependent Variable: Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akutansi Kelas XI
IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus

b. 

 
Jelas dari output tersebut bahwa nilai Durbin Watson yaitu 1,992 masih 

berada diantara -2 sampai dengan 2. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 
autokorelasi atau dengan kata lain tidak terjadi korelasi antar error satu dengan 
error lainnya. 

Sedang pada kolom R square yaitu 0,114 menunjukkan bahwa variabel 
keduanya, yaitu minat dan cara belajar siswa bersama sama mempengaruhi 
prestasi belajar siswa sebesar 14.4%. 
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ANOVAb

711,927 2 355,964 5,038 ,009a

4239,723 60 70,662
4951,651 62

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Cara Belajar Siswa, Minat Siswaa. 

Dependent Variable: Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akutansi Kelas XI IPS SMA
Negeri 2 Bae Kudus

b. 

 

Hipotesis : 

Ho = model regresi tidak linier 

H1 = model regresi linier 

Kriteria uji : 

Ho diterima apabila nilai signifikan > 5%. 

Analisis : 

Jelas dalam output tersebut bahwa nilai signifikan = 0.009 atau 0.9 % < 5%. 

Jadi Ho ditolak atau terima H1 yang berarti bahwa model regresi tersebut adalah 
linier. 

Coefficientsa

54,312 5,651 9,610 ,000
,151 ,085 ,216 1,776 ,081 ,965 1,037
,279 ,096 ,355 2,918 ,005 ,965 1,037

(Constant)
Minat Siswa
Cara Belajar Siswa

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akutansi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudusa. 
 

Hipotesis : 

Ho = B = 0 (model regresi tidak linier) 

H1 = B  0 (model regresi adalah linier) 

Analisis : 

Jelas dalam output tersebut bahwa nilai B =/ 0 sehingga model regresi tersebut 
adalah linier dengan model matematikanya  
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" hasil belajar siswa = 54, 312 + 0,151 minat siswa + 0,279 cara belajar siswa. 

Dari output tersebut juga dapat dilihat nilai tolerance semuanya dibawah satu dan 

nilai VIF tidak ada yang melebihi nilai sepuluh, ini berarti tidak terjadi 

multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi yang tinggi antara variabel bebas. 
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Lampiran 8 

Charts 

-2 -1 0 1 2 3 4

Regression Standardized Residual

0
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Fr
eq
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nc

y

Mean = 8.66E-16
Std. Dev. = 0.984
N = 63

Dependent Variable: Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akutansi 
Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus

Histogram
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Dependent Variable: Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akutansi 
Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akutansi Kelas XI IPS SMA 
Negeri 2 Bae Kudus
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Dependent Variable: Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akutansi 
Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae Kudus

Scatterplot

 

Dari output tersebut jelas tidak terjadi heterokedasitas karena nilai error cukup 
menyebar di sekitar nol 
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Statistics

63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70

3,02 2,67 3,03 2,65 3,06 2,51 2,89 2,65 2,73 2,81 2,67 2,67 3,06 2,44 2,51 2,25 2,14 2,68 2,19 2,46 2,65 2,16 2,52 2,51 2,63
3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00

3 2 3 4 3 2 3 2 3 3 4 2 3 2 2 1 3 3 3 1 4 1a 3 3
,772 ,984 ,7611,166 ,7801,1341,0021,124 ,9871,0751,1641,047 ,7801,1331,1201,121 ,965 ,9471,0141,1891,1521,035 ,820 ,9481,097

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

190 168 191 167 193 158 182 167 172 177 168 168 193 154 158 142 135 169 138 155 167 136 159 158 166

Valid
Missing

N

Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Sum

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25

Multiple modes exist. The smallest value is showna. 

  

Deskripsi data 

dengan mengurangi dan menambah nilai minimum dengan dua kali standar 
deviasi maka dapat ditunjukkan data tersebut homogen ataukah heterogen. jika 
nilainya berada diantara nilai min max maka dikatakan nilai data tersebut 
homogen. begitu juga sebaliknya. 
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Lampiran 9 

Frequency Table 

S1

2 1,5 3,2 3,2
12 9,0 19,0 22,2
32 24,1 50,8 73,0
17 12,8 27,0 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S2

4 3,0 6,3 6,3
32 24,1 50,8 57,1

8 6,0 12,7 69,8
19 14,3 30,2 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S3

2 1,5 3,2 3,2
11 8,3 17,5 20,6
33 24,8 52,4 73,0
17 12,8 27,0 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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S4

12 9,0 19,0 19,0
21 15,8 33,3 52,4

7 5,3 11,1 63,5
23 17,3 36,5 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S5

2 1,5 3,2 3,2
11 8,3 17,5 20,6
31 23,3 49,2 69,8
19 14,3 30,2 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S6

12 9,0 19,0 19,0
27 20,3 42,9 61,9

4 3,0 6,3 68,3
20 15,0 31,7 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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S7

11 8,3 17,5 17,5
2 1,5 3,2 20,6

33 24,8 52,4 73,0
17 12,8 27,0 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S8

9 6,8 14,3 14,3
27 20,3 42,9 57,1

4 3,0 6,3 63,5
23 17,3 36,5 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S9

11 8,3 17,5 17,5
8 6,0 12,7 30,2

31 23,3 49,2 79,4
13 9,8 20,6 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 



113 

 

 

S10

12 9,0 19,0 19,0
7 5,3 11,1 30,2

25 18,8 39,7 69,8
19 14,3 30,2 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S11

12 9,0 19,0 19,0
20 15,0 31,7 50,8

8 6,0 12,7 63,5
23 17,3 36,5 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S12

7 5,3 11,1 11,1
27 20,3 42,9 54,0

9 6,8 14,3 68,3
20 15,0 31,7 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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S13

2 1,5 3,2 3,2
11 8,3 17,5 20,6
31 23,3 49,2 69,8
19 14,3 30,2 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S14

14 10,5 22,2 22,2
25 18,8 39,7 61,9

6 4,5 9,5 71,4
18 13,5 28,6 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S15

12 9,0 19,0 19,0
26 19,5 41,3 60,3

6 4,5 9,5 69,8
19 14,3 30,2 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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S16

23 17,3 36,5 36,5
11 8,3 17,5 54,0
19 14,3 30,2 84,1
10 7,5 15,9 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S17

22 16,5 34,9 34,9
13 9,8 20,6 55,6
25 18,8 39,7 95,2

3 2,3 4,8 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S18

10 7,5 15,9 15,9
11 8,3 17,5 33,3
31 23,3 49,2 82,5
11 8,3 17,5 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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S19

22 16,5 34,9 34,9
12 9,0 19,0 54,0
24 18,0 38,1 92,1

5 3,8 7,9 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S20

20 15,0 31,7 31,7
10 7,5 15,9 47,6
17 12,8 27,0 74,6
16 12,0 25,4 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S21

14 10,5 22,2 22,2
14 10,5 22,2 44,4
15 11,3 23,8 68,3
20 15,0 31,7 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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S22

24 18,0 38,1 38,1
10 7,5 15,9 54,0
24 18,0 38,1 92,1

5 3,8 7,9 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S23

10 7,5 15,9 15,9
13 9,8 20,6 36,5
37 27,8 58,7 95,2

3 2,3 4,8 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S24

14 10,5 22,2 22,2
9 6,8 14,3 36,5

34 25,6 54,0 90,5
6 4,5 9,5 100,0

63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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S25

15 11,3 23,8 23,8
8 6,0 12,7 36,5

25 18,8 39,7 76,2
15 11,3 23,8 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S26

23 17,3 36,5 36,5
10 7,5 15,9 52,4
28 21,1 44,4 96,8

2 1,5 3,2 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S27

16 12,0 25,4 25,4
16 12,0 25,4 50,8
27 20,3 42,9 93,7

4 3,0 6,3 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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S28

20 15,0 31,7 31,7
9 6,8 14,3 46,0

20 15,0 31,7 77,8
14 10,5 22,2 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S29

8 6,0 12,7 12,7
22 16,5 34,9 47,6
20 15,0 31,7 79,4
13 9,8 20,6 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

S30

19 14,3 30,2 30,2
14 10,5 22,2 52,4
12 9,0 19,0 71,4
18 13,5 28,6 100,0
63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

1
2
3
4
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akutansi Kelas XI IPS SMA Negeri 2 Bae
Kudus

6 4,5 9,5 9,5
19 14,3 30,2 39,7

1 ,8 1,6 41,3
2 1,5 3,2 44,4
9 6,8 14,3 58,7
3 2,3 4,8 63,5

12 9,0 19,0 82,5
6 4,5 9,5 92,1
1 ,8 1,6 93,7
1 ,8 1,6 95,2
1 ,8 1,6 96,8
2 1,5 3,2 100,0

63 47,4 100,0
70 52,6

133 100,0

60
65
66
68
70
72
75
80
85
90
95
100
Total

Valid

SystemMissing
Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Lampiran 10  

Uji Coba Validitas dan Reabilitas variabel Minat Belajar 
Siswa 

 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,941 15 

 

Hipotesis : 

Ho = data reliabel 

H1 = data tidak reliable 

Kriteria uji : 

Ho diterima apabilai nilai Cronbach's Alpha atau signifikan > 5%. 

Analisis : 

Jelas dalam output tersebut bahwa nilai Cronbach's Alpha = 0,941 atau 94,1 % > 
5%. ini berarti data tersebut signifikan atau dapat dikatakan reliabel. 
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 Item-Total Statistics 

 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S1 40,95 64,997 ,744 ,936 

S2 41,45 65,524 ,548 ,941 

S3 41,00 66,105 ,695 ,937 

S4 41,30 64,326 ,758 ,936 

S5 41,20 63,747 ,826 ,934 

S6 40,70 60,853 ,917 ,931 

S7 41,10 66,726 ,589 ,940 

S8 41,20 64,800 ,608 ,940 

S9 40,40 68,989 ,576 ,940 

S10 40,45 66,050 ,555 ,941 

S11 40,95 62,366 ,896 ,932 

S12 40,85 64,134 ,736 ,936 

S13 40,95 63,839 ,768 ,935 

S14 40,95 65,734 ,677 ,938 

S15 40,45 64,576 ,619 ,939 

 

Hipotesis : 

Ho = soal tersebut valid 

H1 = soal tersebut tidak valid 

Kriteria uji : 

Ho diterima apabila nilai korelasi > nilai correlation product moment  

(r tabel) untuk dk = 14 dan alfa 5%. 
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Analisis : 

Jelas nilai correlation product moment (r tabel) untuk dk = 14 dan alfa 5% adalah 
53,2%. oleh karena dalam output diatas semua nilai korelasi soal lebih besar dari 
nilai r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua soal tersebut valid. 

 

Lampiran 11 

Uji Coba Validitas dan Reabilitas variabel Cara Belajar 
Siswa 
 Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,966 15 

 

Hipotesis : 

Ho = data reliabel 

H1 = data tidak reliable 

Kriteria uji : 

Ho diterima apabilai nilai Cronbach's Alpha atau signifikan > 5%. 

Analisis : 

Jelas dalam output tersebut bahwa nilai Cronbach's Alpha = 0,966 atau 96,6 % > 
5%. ini berarti data tersebut signifikan atau dapat dikatakan reliabel. 

 

 

 

 

] 
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 Item-Total Statistics 

 

  
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

S16 42,10 98,200 ,945 ,962 

S17 42,00 98,316 ,853 ,963 

S18 42,05 96,366 ,827 ,964 

S19 42,00 97,684 ,893 ,962 

S20 42,20 98,379 ,812 ,964 

S21 42,70 98,326 ,625 ,969 

S22 42,05 98,261 ,894 ,962 

S23 42,10 98,200 ,945 ,962 

S24 41,90 99,989 ,910 ,963 

S25 42,00 99,053 ,878 ,963 

S26 41,70 101,168 ,806 ,964 

S27 42,00 98,526 ,650 ,968 

S28 42,05 100,682 ,809 ,964 

S29 41,55 102,471 ,685 ,966 

S30 41,60 102,042 ,655 ,966 

\Hipotesis : 

Ho = soal tersebut valid 

H1 = soal tersebut tidak valid 

Kriteria uji : 

Ho diterima apabila nilai korelasi > nilai correlation product moment  

(r tabel) untuk dk = 14 dan alfa 5%. 

Analisis : 
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Jelas nilai correlation product moment (r tabel) untuk dk = 14 dan alfa 5% adalah 
53,2%. oleh karena dalam output diatas semua nilai korelasi soal lebih besar dari 
nilai r tabel, maka dapat disimpulkan bahwa semua soal tersebut valid. 

 

 

 




