
 
 

PENGARUH MINAT MENJADI GURU DAN 
INTELEGENSI TERHADAP PRESTASI BELAJAR 
MATA KULIAH AKUNTANSI PADA MAHASISWA 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 
ANGKATAN 2007 DAN 2008  

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
 

SKRIPSI 
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Akuntansi  

Pada Universitas Negeri Semarang 
 
 

Oleh 
Titik Kurniawati 

7101406647 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI 
FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
2011 



 

ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING  

 

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian 

skripsi pada:  

Hari  :  

Tanggal :  

 

 Disahkan oleh: 

 

Pembimbing I  Pembimbing II 

 

  

Amir Mahmud, S. Pd., M. Si. Indah Anisykurlillah, SE.,M. Si.,Akt. 
NIP. 197212151998021001 NIP. 197508212000122001 
 

 

 

Mengetahui,  

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi  

 

 

Dr. Partono Thomas, M. S 
NIP. 195212191982031002 

 

 



 

iii 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :  

Hari  :  

Tanggal :  

 
 

Penguji Skripsi 

 

 
Dra. Margunani, MP.                         
NIP. 195703181986012001 

   

Anggota I  Anggota II 

 

  

 
Amir Mahmud, S. Pd., M. Si. Nanik Sri Utaminingsih, SE.,M.Si.,Akt. 
NIP. 197212151998021001 NIP. 197112052006042001 
 

 

Mengetahui,  

Dekan Fakultas Ekonomi 

 

 

 

Drs. S. Martono, M. Si. 
NIP. 196603081983011001 



 

iv 

PERNYATAAN 

 

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya 

saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. 

Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini, dikutip atau 

dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini 

adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima 

sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Semarang,                      2010 

 

 

 Titik Kurniawati 
NIM. 7101406647 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto 

 Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 

mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 

(Q.S Ar-Ra’ad: 11) 

 Barang siapa yang bersungguh-sungguh mendekati Allah (bertaqwa) niscaya 

akan diberi jalan keluar bagi setiap urusannya, dan akan diberi rizki dari 

tempat yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal hanya 

kepada Allah niscaya akan dicukupi segala kebutuhannya. 

(At-Thalaq: 2-3) 

 

PERSEMBAHAN 

Kupersembahkan skripsi ini untuk : 

 Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan 

segalanya.  

 Adikku Yuni yang telah memberikan perhatian, 

doa, dan semangat.  

 Pak Lis dan Keluarga atas segala bantuan dan 

dukungan. 

 Seseorang yang mencintai dan menyayangiku. 

 Nita, Deni, Ita, Papyrus team, dan Teman-teman 

kos Wisma Rany  

 Teman-teman seperjuangan Pend. Akuntansi 

2006. 

 Almamaterku 

 



 

vi 

PRAKATA 

 

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi 

dengan judul “Pengaruh Minat Menjadi Guru dan Intelegensi Terhadap Prestasi 

Belajar Mata Kuliah Akuntansi pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri Semarang”. Dalam 

penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan dan saran 

dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan 

rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, terutama: 

1. Prof. Dr. Sudijono Sastroatmodjo, M. Si., Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Drs. S. Martono, M. Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang. 

3. Dr. Partono Thomas, M. S. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang.  

4. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh 

ketelitian dan bijaksana memberikan bimbingan dan pengarahan kepada 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

5. Indah Anisykurlillah, SE.,M. Si.,Akt. Dosen Pembimbing II, yang dengan 

penuh kesabaran dan bijaksana memberikan bimbingan dan pengarahan 

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 



 

vii 

6. Dra. Margunani, MP. Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan kritik, 

saran, serta bimbingan dan arahan dengan tulus, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini. 

7. Staf TU dan PUSKOM yang telah memberi ijin pinjam data dan membantu 

dalam penelitian ini. 

8. Mahasiswa pendidikan akuntansi yang membantu penulis dalam pengumpulan 

data skripsi. 

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 

membantu dalam penyelesaian Skripsi  ini. 

Akhirnya Penulis hanya bisa berharap semoga Skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

 

Semarang,                  2010 

 

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 
 



 

viii 

SARI 
 

Kurniawati, Titik. 2010. Pengaruh Minat Menjadi Guru dan Intelegensi 
Terhadap Prestasi Belajar Mata Kuliah Akuntansi pada Mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri 
Semarang. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. Pembimbing II. Indah 
Anisykurlillah, SE., M.Si., Akt.   
 
Kata kunci: Prestasi Belajar, Minat Menjadi Guru, Intelegensi. 
 

Prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 
Minat dan intelegensi adalah faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar. 
Minat yang dimaksud adalah minat menjadi guru. Permasalahan yang dikaji 
dalam penelitian ini Apakah minat menjadi guru dan intelegensi berpengaruh 
terhadap prestasi belajar mata kuliah akuntansi pada mahasiswa program studi 
pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 Unnes?. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui apakah minat menjadi guru dan intelegensi berpengaruh 
terhadap prestasi belajar mata kuliah akuntansi pada mahasiswa program studi 
pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 Unnes.    

Populasi penelitian 228 mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 
2008. Sampel 145 mahasiswa dilakukan dengan teknik proportional random 
sampling. Variabel yang dikaji prestasi belajar, minat menjadi guru akuntansi, dan 
intelegensi. Sumber data menggunakan dokumentasi dan angket. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif presentase dan analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian secara deskriptif rata-rata prestasi belajar mahasiswa dalam 
kategori baik (70%), minat mahasiswa untuk menjadi guru akuntansi dalam 
kategori tinggi (77%), serta intelegensi mahasiswa dalam kategori pandai (50%). 
Berdasarkan hasil penelitian analisis regresi linier berganda menunjukkan ada 
pengaruh secara simultan antara minat menjadi guru dan intelegensi terhadap 
prestasi belajar mahasiswa (41,6%), minat menjadi guru berpengaruh secara 
parsial terhadap prestasi belajar mahasiswa (31,81%) serta intelegensi 
berpengaruh secara parsial terhadap prestasi belajar mahasiswa (6,92%). 

Kesimpulan dari penelitian adalah variabel minat menjadi guru dan 
intelegensi mempunyai pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar mata 
kuliah akuntansi mahasiswa Pendidikan Akuntansi. Oleh karena itu peneliti 
menyarankan agar mahasiswa yang memutuskan masuk program ilmu pendidikan 
akuntansi hendaknya mempunyai minat menjadi guru akuntansi yang tinggi agar 
dapat meningkatkan prestasi belajar akuntansi, bagi jurusan dalam menerima 
calon mahasiswa baru perlu mempertimbangkan minat mahasiswa untuk menjadi 
guru dan intelegensinya, karena dengan minat dan intelegensi yang tinggi 
seseorang lebih mudah dalam belajar sehingga prestasi yang didapat bisa 
maksimal, dan untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa 
karena prestasi belajar akuntansi dalam penelitian ini hanya dipengaruhi oleh dua 
variabel saja sehingga peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain dalam 
penelitian.  



 

ix 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ......................................................................................  i 

PERSETUJUAN PEMBIMBING......................................................................   ii 

PENGESAHAN KELULUSAN........................................................................   iii 

PERNYATAAN.................................................................................................   iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....................................................................   v 

PRAKATA.........................................................................................................   vi 

SARI...................................................................................................................  viii 

DAFTAR ISI......................................................................................................   ix 

DAFTAR TABEL..............................................................................................  xiii 

DAFTAR GAMBAR.........................................................................................  xv 

DAFTAR LAMPIRAN...................................................................................... xvi 

BAB I PENDAHULUAN ...............................................................................  1 

1.1 Latar Belakang ..............................................................................  1 

1.2 Perumusan Masalah .......................................................................  5  

1.3 Tujuan Penelitian ...........................................................................  6 

1.4 Manfaat Penelitian .........................................................................  6 

BAB II LANDASAN TEORI .........................................................................  8 

2.1 Prestasi Belajar ..............................................................................  8 

2.1.1 Pengertian Belajar....................................................................  8 

2.1.2 Pengertian Prestasi Belajar ...................................................  10 

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar .............  12 



 

x 

2.2 Minat Menjadi Guru ......................................................................  14 

2.3 Intelegensi .....................................................................................  19 

2.3.1 Pengertian Intelegensi ..........................................................  19 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intelegensi ....................  21 

2.3.3 Pengungkapan Intelegensi ....................................................  23 

2.4 Kerangka Berpikir .........................................................................  25 

2.5 Hipotesis........................................................................................  29 

BAB III METODE PENELITIAN ..................................................................  31 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian .....................................................  31 

3.1.1 Populasi penelitian ...............................................................  31 

3.1.2 Sampel Penelitian.................................................................  31 

3.2 Variabel Penelitian.........................................................................  33 

3.2.1 Variabel Bebas  ....................................................................  33 

3.2.1.1 Minat Menjadi Guru .................................................  33 

3.2.1.2 Intelegensi ................................................................  34 

3.2.2 Variabel Terikat ...................................................................  35 

3.3 Metode Pengumpulan Data ............................................................  36 

3.3.1 Metode Dokumentasi ...........................................................  36 

3.3.2 Metode Angket (Kuesioner) .................................................  36 

3.4 Metode Analisis Uji Instrumen ......................................................  38 

3.4.1 Uji Validitas .........................................................................  38 

3.4.2 Uji Reliabilitas .....................................................................  40 

3.5 Metode Analisis Data.....................................................................  41  



 

xi 

3.5.1 Analisis deskriptif persentase ...............................................  41 

3.6 Uji Prasyarat Analisis Regresi ........................................................  44 

3.6.1 Uji Normalitas .....................................................................  44 

3.6.2 Uji Linieritas ........................................................................  44 

3.7 Uji Asumsi Klasik .........................................................................  44 

3.7.1 Uji Multikolinieritas .............................................................  44 

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas .........................................................  45 

3.8 Analisis Regresi .............................................................................  45 

3.8.1 Uji F atau Simultan ..............................................................  46 

3.8.2 Uji t atau Uji Parsial .............................................................  47 

3.9 Menentukan Koefisien Determinasi (R2) ........................................  48 

3.10 Menentuka Koefisien Determinasi Parsial (r2) ..............................  49 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................  50 

4.1 Hasil Penelitian ..............................................................................  50 

4.1.1 Deskripsi Responden ............................................................  50 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian  ..............................................  52 

4.1.2.1 Minat Menjadi Guru .. ................................................  53 

 4.1.2.2 Intelegensi .................................................................  57 

4.1.2.3 Prestasi Belajar Mata Kuliah Akuntansi ......................  58 

4.1.3 Uji Prasyarat Analisis Regresi ..............................................  60 

4.1.3.1 Uji Normalitas ............................................................  60 

4.1.3.2 Uji Linieritas ..............................................................  61 

4.1.4 Uji Asumsi Klasik ................................................................  62 



 

xii 

4.1.4.1 Uji Multikolinieritas ...................................................  62 

4.1.4.2 Uji Heteroskedastisitas ...............................................  63 

4.1.5 Hasil Analisis Regresi ..........................................................  65 

4.1.5.1 Uji Hipotesis ..............................................................  65 

4.1.5.2 Uji Simultan (F) .........................................................  66 

4.1.5.3 Uji Parsial (t) ..............................................................  67 

4.1.5.3.1 Pengaruh Minat Menjadi Guru Terhadap Prestasi 

Belajar Mahasiswa ............................................  67 

4.1.5.3.1 Pengaruh Intelegensi Terhadap Prestasi Belajar 

Mahasiswa ........................................................  68  

4.1.5.4 Uji Koefisien Determinasi ..........................................  68 

4.1.5.5 Uji Koefisien Determinasi Parsial (r2) .........................  69 

4.2 Pembahasan ...................................................................................  70 

4.2.1 Pengaruh Minat Menjadi Guru Terhadap Prestasi Belajar .....  70 

4.2.2 Pengaruh Intelegensi Terhadap Prestasi Belajar ....................  72 

4.2.3 Pengaruh Minat Menjadi Guru dan Intelegensi Terhadap Prestasi 

Belajar .................................................................................  73 

BAB V PENUTUP ..........................................................................................  75 

5.1 Kesimpulan ...................................................................................  75 

5.2 Saran .............................................................................................  76 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................  77 

LAMPIRAN ...................................................  80 

 



 

xiii 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel  Halaman 

Tabel 2.1 Klasifikasi Nilai IQ  ........................................................................  24 

Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Pendidikan Akuntansi FE Unnes Angkatan 2007 

dan 2008 .........................................................................................  31 

Tabel 3.2 Distribusi Sampel ............................................................................  33  

Tabel 3.3 Klasifikasi Nilai IQ berdasarkan skala Binet ....................................  35 

Tabel 3.4 Uji Validitas Instrumen Minat Menjadi Guru ...................................  39 

Tabel 3.5 Uji Reliabilitas Instrumen ................................................................  41 

Tabel 3.6 Interval Kelas Presentase dan Kriteria Minat Menjadi Guru .............  43 

Tabel 3.7 Penilaian Hasil Belajar ....................................................................  43 

Tabel 4.1 Deskripsi Responden  ......................................................................  52  

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Variabel Minat Menjadi Guru ........................  53 

Tabel 4.3 Deskripsi Responden Tentang Ketertarikan Terhadap Profesi Guru .  55 

Tabel 4.4 Deskripsi Responden Tentang Sikap Terhadap Tugas Keakuntansian56  

Tabel 4.5 Deskripsi Responden Tentang Wawasan Terhadap Bidang 

Keakuntansian ................................................................................  57 

Tabel 4.6 Daftar Distribusi Nilai IQ ................................................................  58 

Tabel 4.7 Prestasi Belajar Mahasiswa .............................................................  59 

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas ........................................................................  60 

Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinieritas ...............................................................  63 

Tabel 4.10 Hasil Uji Glejser Heteroskedastisitas .............................................  65 

Tabel 4.11 Hasil Uji Simultan .........................................................................  66 

Tabel 4.12 Koefisien Determinasi ...................................................................  68 

Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi Parsial ..................................................  69 

 

 

 

 



 

xiv 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar  Halaman 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir ........................................................................  29 

Gambar 4.1 Diagram Distribusi Minat Menjadi Guru ......................................  54  

Gambar 4.2 Grafik Distribusi Prestasi Belajar Mahasiswa ...............................  59 

Gambar 4.3 Hasil Uji Normalitas ....................................................................  61 

Gambar 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas .......................................................  64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

xv 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran  Halaman 

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Uji Coba .....................................................  81  

Lampiran 2 Angket Uji Coba ........................................................................   82 

Lampiran 3 Daftar Nama Responden Uji Coba Instrumen .............................   87 

Lampiran 4 Tabel Persiapan Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Variabel X1 ................. 89  

Lampiran 5 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Variabel X1 ............   91 

Lampiran 6 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian ...................................................  98 

Lampiran 7 Angket Penelitian .......................................................................  99 

Lampiran 8 Daftar Nama Responden Penelitian dan Nilai IQ ........................  104  

Lampiran 9 Data Deskriptif Hasil Penelitian .................................................  109 

Lampiran 10 Tabel Persiapan Regresi ...........................................................   119 

Lampiran 11 Hasil Perhitungan SPSS 16 ......................................................  121 

Lampiran 12 Surat Ijin Pinjam Data  .............................................................  128 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Prestasi belajar merupakan hasil dari usaha belajar siswa yang ditunjukkan 

melalui nilai atau angka dari hasil evaluasi yang diberikan oleh guru kepada siswa 

melalui ulangan atau ujian setelah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan 

waktu dan pokok bahasan yang telah ditentukan. Prestasi merupakan tolok ukur 

yang utama untuk mengetahui keberhasilan belajar seseorang. Seseorang yang 

mempunyai prestasi tinggi dapat dikatakan bahwa seseorang itu telah berhasil 

dalam belajar. 

Prestasi belajar sangat penting sebagai indikator keberhasilan dalam belajar. 

Hal itu karena prestasi belajar merupakan informasi yang berfungsi untuk 

mengukur tingkat kemampuan atau keberhasilan belajar, apakah mengalami 

perubahan yang bersifat positif maupun perubahan yang bersifat negatif. Prestasi 

belajar yang akan diteliti yaitu nilai mata kuliah akuntansi yang dinyatakan dalam 

Kartu Hasil Studi (KHS). 

Berdasarkan kurikulum program kependidikan, mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi memperoleh mata kuliah kependidikan dan mata kuliah keakuntansian. 

Mata kuliah kependidikan menjelaskan tentang persiapan yang harus dikuasai 

oleh mahasiswa untuk menjadi guru yang profesional. Sedangkan mata kuliah 

keakuntansian menjelaskan tentang pengetahuan yang harus dikuasai oleh 

mahasiswa untuk menjadi guru yang ahli akuntansi. Untuk mata kuliah 
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kependidikan dibekali dengan materi kependidikan yang ada dalam mata kuliah 

perencanaan pengajaran akuntansi, strategi belajar mengajar akuntansi dan 

evaluasi pengajaran akuntansi. Sedangkan untuk mata kuliah keakuntansian 

dibekali dengan materi keakuntansian yang terdapat dalam mata kuliah Pengantar 

Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah 1, Akuntansi Keuangan Menengah 2, 

Akuntansi Biaya 1, Akuntansi Biaya 2, dan Sistem Informasi Akuntansi. Dengan 

memperoleh mata kuliah keakuntansian tersebut mahasiswa dapat berkarya 

menurut keahliannya yaitu di bidang akuntansi. Dengan tuntutan tersebut 

mahasiswa akan belajar dengan sungguh-sungguh yang nantinya diharapkan 

mampu meraih prestasi yang tinggi atau memuaskan. 

Seseorang dikatakan berhasil dalam belajar jika mempunyai prestasi yang 

tinggi. Kriteria penilaian hasil belajar berdasarkan Buku Pedoman Akademik 

Unnes yaitu >85-100 (A), >80-85 (AB), >70-80 (B), >65-70 (BC), >60-65 (C), 

>55-60 (CD), >50-55 (D), <50 (E). Akan tetapi nilai yang diperoleh mahasiswa 

program studi pendidikan akuntansi khususnya bidang akuntansi yang terdiri dari 

nilai Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah 1, Akuntansi 

Keuangan Menengah 2, Akuntansi Biaya 1, Akuntansi Biaya 2, Sistem Informasi 

Akuntansi masih belum optimal.  

Prestasi belajar seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar tersebut berasal dari diri mahasiswa (faktor 

internal) maupun dari luar mahasiswa (faktor eksternal). Faktor internal adalah 

faktor yang ada dalam diri mahasiswa yang sedang belajar seperti intelegensi, 

perhatian, minat, motif, kematangan, kesiapan sedangkan faktor eksternal adalah 
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faktor yang ada di luar diri mahasiswa seperti faktor keluarga, sekolah, dan 

masyarakat (Slameto, 2010:54). 

Faktor internal yang diduga mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa 

adalah minat. Minat merupakan kecenderungan terhadap suatu hal atau merasa 

tertarik pada bidang tertentu atau merasa senang berkecimpung dalam bidang 

yang digelutinya. Disini minat yang dimaksud adalah minat menjadi guru. Minat 

menjadi guru penting sekali dimiliki oleh seorang mahasiswa calon guru karena 

minat merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu. 

Seseorang yang memiliki minat yang tinggi akan melakukan sesuatu yang 

diminatinya dengan senang, sehingga apa yang diminatinya akan berhasil. Begitu 

juga mahasiswa yang berminat untuk menjadi guru akan lebih serius dalam belajar 

sehingga prestasinya akan menjadi tinggi sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Minat yang tinggi akan menciptakan kegigihan, keuletan, kemampuan dan 

kesabaran dalam mencapai tujuan. 

Minat menjadi guru merupakan suatu modal yang penting bagi bangsa 

dalam melahirkan para tenaga kerja yang profesional, berkualitas dan tanggung 

jawab terhadap tugasnya. Pendidikan akan maju dan berkembang apabila banyak 

guru yang terlahir dari minat yang tulus untuk menjadi guru sehingga akan 

melahirkan guru yang bermutu dan profesional dalam bidang yang 

ditekuninya. Guru merupakan posisi yang strategis bagi pemberdayaan dan 

pembelajaran suatu bangsa yang tidak mungkin digantikan oleh unsur manapun 

dalam kehidupan sebuah bangsa sejak dahulu. Semakin signifikannya keberadaan 

guru melaksanakan peran dan tugasnya semakin terjamin terciptanya kehandalan 
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dan terbinanya kesiapan seseorang. Dengan kata lain potret manusia yang akan 

datang tercermin dari potret guru di masa sekarang dan gerak maju dinamika 

kehidupan sangat bergantung dari citra guru di tengah-tengah masyarakat. 

Faktor internal lain yang diduga mempengaruhi prestasi belajar adalah 

intelegensi. Intelegensi merupakan istilah yang menggambarkan kecerdasan, 

kepintaran, ataupun kemampuan untuk memecahkan problem yang dihadapi. 

Intelegensi juga merupakan kemampuan untuk belajar (Azwar, 1996:163). 

Sehingga dalam kehidupan sehari-hari wajar bila mereka yang memiliki 

intelegensi tinggi diharapkan memperoleh prestasi belajar yang tinggi pula. Hal 

itu dikarenakan dengan intelegensi tinggi, seseorang akan lebih mudah dalam 

belajar sehingga dapat mencapai prestasi yang diharapkan.  

Dengan adanya minat menjadi guru yang tinggi disertai dengan tingkat 

intelegensi yang tinggi maka diharapkan prestasi belajarnya akan tinggi. Begitu 

pula sebaliknya jika minatnya rendah maka prestasinya akan rendah pula.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widayanti (2006) menyimpulkan 

adanya pengaruh yang signifikan antara minat menjadi guru terhadap prestasi 

belajar mata kuliah akuntansi sebesar 11,3% pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi UNNES Angkatan tahun 2001/2002. 

Penelitian Ika (2010) menyimpulkan secara parsial tingkat intelegensi 

berpengaruh terhadap hasil belajar pelajaran ekonomi sebesar 2,99%, kecerdasan 

emosional 2,59%, dan persepsi siswa mengenai pengelolaan kelas 3,88%. 

Penelitian lain oleh Rani (2008) menyatakan secara parsial tingkat kecerdasan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi sebesar 23,1%, cara belajar 
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sebesar 46,5%, dan minat siswa dalam memilih program studi akuntansi sebesar 

50,7%. 

Berdasarkan paparan di atas, minat menjadi guru dan intelegensi 

dipandang memiliki peranan penting bagi prestasi belajar. Hal ini mendorong 

penulis untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Minat Menjadi Guru 

dan Intelegensi Terhadap Prestasi Belajar Mata Kuliah Akuntansi Pada 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2007 dan 2008 

Universitas Negeri Semarang. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut maka 

permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini : 

1. Apakah minat menjadi guru berpengaruh terhadap prestasi belajar mata 

kuliah akuntansi pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi 

angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri Semarang? 

2.  Apakah intelegensi berpengaruh terhadap prestasi belajar mata kuliah 

akuntansi pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 

2007 dan 2008 Universitas Negeri Semarang? 

3. Apakah minat menjadi guru dan intelegensi berpengaruh terhadap prestasi 

belajar mata kuliah akuntansi pada mahasiswa program studi pendidikan 

akuntansi angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri Semarang secara 

simultan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui minat menjadi guru berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mata kuliah akuntansi pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi 

angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri Semarang. 

2. Untuk mengetahui intelegensi berpengaruh terhadap prestasi belajar mata 

kuliah akuntansi pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi 

angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri Semarang. 

3. Untuk mengetahui minat menjadi guru dan intelegensi berpengaruh terhadap 

prestasi belajar mata kuliah akuntansi pada mahasiswa program studi 

pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi Pembaca 

Menambah pengetahuan tentang gambaran minat menjadi guru dan 

intelegensi bagi mahasiswa khususnya prodi pendidikan akuntansi dan 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar 

b. Bagi Peneliti Berikutnya 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang penelitian yang serupa di 

masa yang akan datang 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Dapat memberikan pengetahuan dan memotivasi siswa untuk terus 

mengembangkan ilmunya dan sebagai bahan pendorong bagi mahasiswa 

agar lebih meningkatkan minatnya untuk menjadi guru 

b. Bagi Pembimbing Akademik 

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam proses bimbingan 

akademik terhadap mahasiswa sehingga dapat mencetak prestasi 

mahasiswa dengan hasil yang maksimal 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Prestasi Belajar 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada 

diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar mengajar dapat 

ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, 

sikap, tingkah laku, ketrampilan, kecakapan, kebiasaan serta aspek-aspek lain 

yang ada pada diri individu (Sudjana, 2000:5). 

Belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan 

penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebagian terbesar 

perkembangan individu berlangsung melalui kegiatan belajar (Sukmadinata, 

2005). Jadi perubahan yang ada dalam diri seseorang itu diperoleh melalui belajar. 

Perubahan itu dapat berupa kecakapannya bertambah, kebiasaannya bertambah, 

dan pengetahuannya bertambah. 

Belajar menurut Slameto (2010:2) adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Tingkah laku seseorang akan berubah karena telah belajar dari 

lingkungan sekitarnya. 

 Menurut Dalyono (2007:49) belajar adalah suatu usaha atau kegiatan yang 

bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan 
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tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan sebagainya. 

Belajar itu merupakan perbuatan yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh 

untuk mengadakan perubahan yang lebih baik yaitu dari sikap negatif menjadi 

positif, mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik, dan dengan belajar dapat 

menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. 

Belajar dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh individu 

untuk memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari 

pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya (Surya, 

1997). Proses belajar yang dilakukan tersebut akan membawa dampak perubahan 

dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respons yang baru 

berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan kecakapan 

(Witherington, 1952). Pendapat yang hampir sama yaitu dengan belajar akan 

diperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan sikap baru (Crow & Crow, 

1958). Belajar adalah proses dimana suatu perilaku muncul atau berubah karena 

adanya respons terhadap sesuatu situasi (Hilgard, 1962). Perilaku yang muncul 

adalah perubahan perilaku yang relatif menetap sebagai hasil dari pengalaman (Di 

Vesta dan Thompson, 1970). Belajar adalah suatu proses perubahan perilaku yang 

muncul karena pengalaman (Gage & Berliner) (http://cafestudi061. 

wordpress.com/2008/09/11/). Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses yang dilakukan oleh 

individu untuk memperoleh perbaikan dalam berbagai hal yang menyangkut 

kepentingan hidup. 
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2.1.2 Pengertian Prestasi Belajar 

Prestasi belajar siswa yaitu hasil belajar yang dicapai siswa ketika 

mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. Prestasi 

belajar tersebut terutama dinilai sebagai aspek kognitifnya. Hal itu 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 

(Tu’u, 2004:16 ). Pembelajaran yang diharapkan oleh semua siswa adalah 

pembelajaran yang mampu mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dengan 

prestasi belajar siswa yang memuaskan. Prestasi belajar yang memuaskan 

merupakan hal yang didambakan oleh setiap peserta didik dalam pembelajaran 

(Mulyasa, 2002:49). Jadi prestasi belajar adalah hasil belajar yang telah dicapai 

menurut kemampuan dan ditandai dengan perkembangan serta perubahan tingkah 

laku pada diri seseorang yang didapat dari belajar dengan waktu tertentu. Prestasi 

belajar ini dapat dinyatakan dengan nilai mata kuliah akuntansi mahasiswa 

program studi Pendidikan Akuntansi. 

Berdasarkan Kepmendiknas No 045/U/2002 dalam buku Pedoman 

Akademik Unnes Th 2008, struktur kurikulum program sarjana terdapat kelompok 

mata kuliah keakuntansian. Mata kuliah tersebut yang terdiri atas mata kuliah 

yang relevan dengan keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan 

keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi yang 

bersangkutan. Kelompok mata kuliah tersebut adalah kelompok mata kuliah 

bidang studi lanjut. 
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Mata kuliah yang dijadikan tolok ukur keberhasilan belajar dalam penelitian 

ini adalah mata kuliah keakuntansian mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 

2007 dan 2008 yang terkait dengan proses pembelajaran akuntansi pada saat 

nantinya praktek nyata di SMA atau SMK. Sehingga mata kuliah yang akan 

digunakan adalah Pengantar Akuntansi, Akuntansi Keuangan Menengah 1, 

Akuntansi Keuangan Menengah 2, Akuntansi Biaya 1 dan Akuntansi Biaya 2, 

Sistem Informasi Akuntansi. Dengan materi keakuntansian yang didapat, 

mahasiswa mempunyai bekal yang nantinya akan dipraktekkan secara langsung 

saat menjadi guru akuntansi. 

Prestasi belajar menurut Arifin (1991:3) mempunyai fungsi utama yaitu 

sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang telah dikuasai peserta 

didik, sebagai lambang pemuas hasrat ingin tahu, sebagai bahan informasi dalam 

inovasi pendidikan, indikator intern dan ekstern dari suatu instansi pendidikan, 

dapat dijadikan indikator terhadap daya serap (kecerdasan) anak didik. Dari 

pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi utama prestasi belajar 

mahasiswa akuntansi adalah untuk mengetahui berhasil tidaknya mahasiswa 

dalam menyerap materi pembelajaran di sebuah institusi pendidikan. Berhasil 

tidaknya mahasiswa dalam belajar dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan 

anak dalam masyarakat.  
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2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Slameto (2010:54) menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar itu banyak jenisnya, akan tetapi dapat digolongkan 

menjadi dua saja, yang terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 

adalah faktor yang ada dalam individu yang sedang belajar yang terdiri dari faktor 

jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor jasmaniah meliputi 

faktor kesehatan, cacat tubuh. Proses belajar seseorang akan terganggu jika 

kesehatan orang terganggu seperti cepat lelah, pusing dan mengalami cacat tubuh 

seperti buta, tuli. Faktor psikologis meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif. Seseorang yang mempunyai intelegensi yang tinggi, perhatian, minat yang 

tinggi, motif belajar akan lebih mudah dalam belajar dan menambah kegiatan 

belajar sehingga dapat berhasil dengan baik belajarnya. Faktor kelelahan meliputi 

kelelahan jasmani dan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglai, 

sedangkan kelelahan rohani terlihat dengan kelesuan dan kebosanan. 

Faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu yang terdiri dari 

faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Keluarga merupakan 

lingkungan utama dalam proses belajar. Keadaan yang ada dalam keluarga 

mempunyai pengaruh yang besar dalam pencapaian prestasi belajar meliputi cara 

orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga. Lingkungan sekolah adalah lingkungan di mana siswa belajar 

secara sistematis yang meliputi model mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, standar pelajaran di atas ukuran, metode 

belajar. Faktor masyarakat meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 
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media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. Hal-hal tersebut dapat 

mempengaruhi siswa dalam belajar sehingga harus diusahakan lingkungan yang 

positif bagi siswa untuk mendukung belajar siswa.  

Ahmadi (1998:72) berpendapat hampir sama dengan Slameto mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar yang terdiri dari faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

yang terdiri dari faktor intelegensi, faktor minat, faktor keadaan fisik dan psikis. 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar diri siswa yang mempengaruhi 

prestasi belajar yang terdiri dari faktor guru, faktor lingkungan keluarga, faktor 

sumber-sumber belajar.  

Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh banyak faktor seperti yang 

diungkapkan oleh Suharsimi (1990:21) yaitu terdiri dari usia, kematangan, 

kesehatan, kelelahan, suasana hati, motivasi, minat, kebiasaan belajar, keluarga, 

sekolah, masyarakat, alam, dan lingkungan fisik. Sedangkan menurut Syah 

(2003:144) faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa terdiri dari tingkat 

kesehatan indera pendengaran, penglihatan, kelelahan, kecerdasan, sikap siswa, 

bakat siswa, minat siswa, motivasi siswa, guru, staf administrasi, teman sekolah, 

gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal siswa dan letaknya, alat 

belajar, keadaan cuaca, waktu belajar yang digunakan siswa, strategi dan metode 

belajar siswa. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa adalah bersumber dari faktor 

intern yang berasal dari dalam diri mahasiswa dan faktor ekstern yang berasal dari 
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luar diri mahasiswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dalam 

penelitian ini yaitu minat menjadi guru dan intelegensi. 

 

2.2  Minat menjadi Guru 

Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli psikologi dalam mendefinisikan 

minat dengan berbagai variasi. Namun pada dasarnya pendapat-pendapat tersebut 

satu sama lain adalah saling melengkapi untuk lebih memperjelas definisi minat 

maupun unsur-unsur yang tercakup di dalamnya. Minat adalah kecenderungan 

yang agak menetap dalam subyek untuk merasa tertarik pada bidang atau hal 

tertentu atau merasa senang berkecimpung dalam bidang itu ( Winkel, 1983:30 ). 

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau 

aktivitas tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 2010:180). Minat adalah 

kecenderungan yang berarah pada obyek atau pekerjaan tertentu yang dinyatakan 

dalam berbagai kegiatan yang menarik dan memuaskan dirinya (Wibowo, 1988 : 

19). Minat yang kuat menumbuhkan prestasi yang gemilang dalam situasi yang 

mendasari sikap seseorang terhadap situasi tersebut (Mahmud, 1990:163). Minat 

berarti kecenderungan hati (keinginan, kesukaan) terhadap sesuatu (Ginting, 

2003:98). Dari beberapa pengertian di atas minat dapat diartikan sebagai  

kecenderungan hati terhadap suatu aktivitas atau pekerjaan yang dinyatakan dalam 

berbagai kegiatan yang menarik sehingga seseorang senang berkecimpung dalam 

bidang itu yang dapat menumbuhkan prestasi yang gemilang.  

Minat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah minat menjadi guru. 

Unsur-unsur minat menurut Abror (1992:112) yaitu unsur kognisi dan unsur 
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konasi. Unsur kognisi merupakan pengetahuan dan informasi mengenai obyek 

yang diminati, dan minat terhadap suatu obyek ditandai dengan adanya kesadaran 

terhadap obyek yang diminatinya. Pengetahuan dan informasi mengenai profesi 

guru merupakan salah satu unsur minat seseorang untuk menjadi guru. Apabila 

seseorang telah mempunyai pengetahuan dan informasi yang akurat tentang 

profesi guru, maka orang tersebut dimungkinkan akan tertarik untuk menjadi 

guru. Unsur kognisi ini meliputi ketertarikan seseorang terhadap profesi guru 

akuntansi dan sikap seseorang terhadap tugas-tugas keakuntansian. Apabila 

seseorang mempunyai persepsi yang baik terhadap profesi guru misalnya profesi 

guru itu mulia, maka orang tersebut akan tertarik untuk menjadi guru. Begitu pula 

sebaliknya, apabila seseorang mempunyai persepsi yang buruk terhadap profesi 

guru misalnya profesi guru itu sulit, maka dengan mempunyai persepsi seperti itu 

orang tidak akan berminat untuk menjadi guru. Apabila seseorang tertarik dengan 

profesi guru maksudnya guru akuntansi, maka jika mendapatkan tugas-tugas yang 

berkaitan dengan keakuntansian akan berusaha mengerjakan sendiri dengan 

semaksimal mungkin, mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak suka membolos.  

Unsur konasi merupakan kelanjutan dari unsur kognisi yang diwujudkan 

dalam bentuk adanya kemauan dan hasrat terhadap suatu obyek yang diminati. 

Kemauan tersebut kemudian direalisasikan sehingga memiliki wawasan terhadap 

suatu bidang atau obyek yang diminati. Kemampuan seseorang untuk menjadi 

guru akan dibuktikan dengan kemampuan penguasaan bahan-bahan mata kuliah 

bidang studi akuntansi yang diambil. Seseorang yang berminat untuk menjadi 

guru akuntansi, mereka akan benar-benar memperhatikan mata kuliah yang 
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diberikan oleh dosen, dan mencari bahan-bahan lain di luar materi perkuliahan, 

memanfaatkan internet untuk menambah wawasan tentang keakuntansian 

sehingga apabila mereka menjadi guru nanti mempunyai bekal ilmu yang siap 

disampaikan kepada siswanya.  

Hal ini berkaitan dengan konsentrasinya terhadap obyek yang diminati. 

Apabila unsur kognisi dan unsur konasi beriring sejalan secara bersama-sama 

serta saling mendukung, maka akan menumbuhkan minat seseorang yang lebih 

tinggi untuk melakukan sesuatu yang mereka senangi, misalnya obyek yang 

diminati seseorang adalah menjadi guru akuntansi, maka konsentrasi dan 

perhatiannya terpusat pada hal-hal yang berhubungan dengan profesi guru 

akuntansi. Sebaliknya, apabila unsur kognisi dan unsur konasi tidak saling 

mendukung atau hanya salah satu unsur saja yang ada dalam diri seseorang, maka 

tidak akan menumbuhkan minat yang tinggi.  

Minat seseorang perlu dipupuk dan dikembangkan untuk memperoleh hasil 

yang diinginkan karena tidak mudah untuk menumbuhkan minat seseorang. Minat 

dapat menyebabkan seseorang giat melakukan suatu kegiatan menuju ke suatu hal 

yang telah menarik minatnya. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa 

minat akan timbul dari sesuatu yang telah diketahui, dan kita dapat mengetahui 

sesuatu melalui belajar (Gunarsa, 1989:68). Sehingga dalam hal ini seseorang 

yang mempunyai minat terhadap akuntansi jika diberi tugas maka seseorang itu 

akan melaksanakan dengan sungguh-sungguh. 

Adanya minat yang tinggi terhadap suatu obyek akan melahirkan perhatian 

dengan spontan sehingga memungkinkan terciptanya konsentrasi untuk waktu 
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yang lama. Menurut Gie (1995:28) minat mempunyai peranan penting dalam 

pelaksanaan studi karena melahirkan perhatian spontan, memudahkan konsentrasi, 

mencegah gangguan perhatian dari luar, memperkecil kebosanan studi dalam diri 

seseorang. Minat merupakan keinginan yang datang dari hati nurani untuk ikut 

serta dalam belajar. Makin besar minatnya, maka makin besar semangat dan hasil 

kerjanya.  

Cara mengembangkan minat menurut Suprijanto (2007:25) yaitu 

pembimbing harus menunjukkan antusias yang tulus untuk mensukseskan 

kegiatan pendidikan, peserta didik harus diberi kesempatan untuk mengetahui 

secara jelas tentang subjek yang dipelajari, peserta didik harus memperoleh 

pengetahuan pokok yang berhubungan dengan topik yang dipelajari, pengetahuan 

yang terkait harus dibiarkan berkembang selama proses pendidikan, rasa tertarik 

yang tinggi harus dipertahankan di setiap pertemuan, pendidik harus membantu 

peserta didik untuk mengukur kemajuan mereka sendiri, pendidik harus 

menunjukkan rasa senang terlibat dalam proses belajar bersama peserta didik, 

suasana belajar pada setiap pertemuan harus akrab, gembira, senang, sopan, dan 

demokratis. Cara lain dalam membangkitkan minat siswa menurut Arikunto 

(1990:104) yaitu dengan bahan pelajaran yang menarik, alat-alat yang menarik 

minat, keadaan atau situasi yang menarik minat, guru yang menarik minat. Dari 

pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menumbuhkan minat 

seseorang tidak terlepas dari peran dosen sedangkan yang harus dilakukan 

mahasiswa agar tumbuh minat dalam dirinya yaitu dengan menetapkan tujuan 

dalam studinya, kemudian berusaha memahami dan mempelajari dengan sungguh-
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sungguh bidang studi yang telah dipilihnya. Selain itu dapat juga dengan 

melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mata kuliah atau bidang 

studi yang telah dipilih tersebut.  

Minat menjadi seorang guru akuntansi merupakan suatu tantangan tersendiri 

karena akuntansi merupakan mata pelajaran yang oleh sebagian banyak siswa 

dianggap sulit sehingga memerlukan ketelitian, kecermatan, dan kecerdasan. Oleh 

karena itu diperlukan cara-cara penyampaian yang jelas dan mudah dipahami oleh 

siswa sehingga mampu menguasai dan mengelola kelas. Namun di era 

demokratisasi saat ini, kekuatan guru bukan pada posisi sebagai penguasa kelas 

tetapi pada kecakapan, kemampuan keilmuwan, serta pada kemampuan mereka 

mengelola kelas sehingga siap untuk belajar secara efektif. 

Seorang guru juga harus bersikap profesional. Profesionalisme guru 

bermakna bahwa guru harus mampu melaksanakan tugas-tugas keguruannya 

dengan penuh tanggung jawab (Rosyada, 2007: 176). Ia mampu menyampaikan 

materi akuntansi dengan menarik dan jelas sehingga siswa dapat belajar dengan 

tuntas. Hal tersebut dapat diwujudkan oleh calon-calon guru yang nantinya akan 

terjun ke dunia pendidikan yang khusus pada bidangnya. Dengan adanya minat 

yang tinggi maka calon guru akan selalu berusaha untuk meningkatkan wawasan 

dan pengetahuannya.  

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk menjadi guru 

yang profesional itu tidak gampang, hal pertama yang harus dilakukan itu adalah 

tertarik atau memiliki minat terhadap profesi guru. Dengan adanya minat tersebut 

maka seseorang akan menekuni hal-hal yang berkaitan dengan bidang tersebut 
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sehingga jika ada tugas-tugas dia akan semangat untuk mengerjakannya. Adanya 

ketertarikan dan menekuni profesi tersebut maka seseorang akan selalu berusaha 

mencari hal-hal yang ada kaitannya tentang profesi itu sehingga akan menambah 

wawasan tentang profesi yang diminatinya itu.  

 

2.3 Intelegensi 

2.3.1 Pengertian Intelegensi 

Masyarakat umum mengenal intelegensi sebagai istilah yang 

menggambarkan kecerdasan, kepintaran, ataupun kemampuan untuk memecahkan 

problem yang dihadapi (Azwar, 1996:2). Gambaran tentang seseorang yang 

mempunyai intelegensi tinggi yaitu adanya kemampuan untuk memahami dan 

menyelesaikan problem mental dengan cepat, kemampuan mengingat, kreativitas 

yang tinggi, dan imajinasi yang berkembang. Sebaliknya perilaku yang lamban, 

tidak cepat mengerti, kurang mampu menyelesaikan problem mental yang 

sederhana, dan semacamnya dianggap sebagai indikasi tidak dimilikinya 

intelegensi yang baik. 

Intelegensi terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan untuk menghadapi dan 

menyesuaikan ke dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif, kemampuan 

untuk menggunakan konsep yang abstrak secara efektif, dan kemampuan untuk 

memahami hubungan dan mempelajarinya dengan cepat (Djamarah, 2002:53). 

Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru lebih cepat 

karena mempunyai kecakapan dalam menghadapi hal-hal yang baru. Kemampuan 
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berimajinasi dan mengingat membuat seseorang lebih mudah dan lebih cepat 

dalam mempelajari sesuatu.  

Intelegensi dirumuskan sebagai kumpulan atau totalitas kemampuan 

seseorang untuk bertindak dengan tujuan tertentu, berpikir  secara rasional, serta 

menghadapi lingkungan secara efektif (Wechler, 1958; Bernard, 1965) dalam 

buku Azwar (1996:7). Intelegensi merupakan suatu kemampuan mental yang 

melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelegensi tidak dapat 

diamati secara langsung melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan 

nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional itu.  

Banyak ahli yang mengungkapkan tentang teori intelegensi. Binet (1857) 

dalam buku Azwar (1996:15) merupakan salah satu ahli psikologi yang 

mengatakan bahwa intelegensi bersifat berkembang dari satu faktor satuan atau 

faktor umum (g). Menurut Binet, intelegensi merupakan sisi tunggal dari 

karakteristik yang terus berkembang sejalan dengan proses kematangan seseorang. 

Ahli lain yaitu Charles (1927) mempunyai pandangan mengenai intelegensi 

ditunjukkan dalam teorinya mengenai kemampuan mental yang populer dengan 

nama teori dua faktor (two-factor theory) yaitu setiap tingkah laku individu 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor umum (general) yang dilambangkan 

dengan huruf g dan faktor khusus (special) yang dilambangkan dengan huruf s 

(Azwar, 1996:17). Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk melihat apakah seseorang 

cukup intelegen atau tidak, dapat diamati dari cara dan kemampuannya untuk 

melakukan suatu tindakan dan kemampuannya untuk mengubah arah tindakannya 

itu apabila perlu. 
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Hal di atas menurut Charles (1927) dapat dipengaruhi oleh faktor umum 

yang merupakan faktor yang mendasari semua perilaku orang, dan faktor khusus 

atau special factor, yang dilambangkan dengan huruf s hanya berfungsi pada 

perilaku-perilaku khusus saja. Faktor-faktor s tidak tergantung kepada keturunan 

atau dasar, melainkan tergantung kepada pendidikan. Adanya anak-anak dari 

golongan atas lebih cerdas daripada anak-anak dari golongan rendah itu bukan 

karena dasar melainkan karena mereka lebih banyak mempunyai kesempatan 

untuk belajar.  

2.3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intelegensi 

Menurut Soeparwoto, dkk (2005:86) secara umum ada dua faktor yang 

mempengaruhi intelegensi yaitu faktor bawaan (faktor hereditas) dan faktor 

lingkungan. Faktor bawaan itu maksudnya sejak terjadinya konsepsi individu 

telah membawa gen-gen yang berasal dari ayah dan ibunya. Sebagian dari gen 

tersebut memiliki sifat-sifat yang akan menentukan daya kerja intelektualnya. Jadi 

secara potensial individu telah membawa kemungkinan apakah ia akan 

mempunyai kemampuan normal, dibawah normal, atau di atas normal. Apabila 

kedua orang tua itu memiliki faktor hereditas cerdas, kemungkinan sekali dapat 

menurunkan anak-anak yang cerdas pula. Potensi ini akan berkembang atau 

terwujud secara optimal apabila lingkungan memberi kesempatan untuk 

berkembang.  

Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan pranatal dan pasca natal 

(Soeparwoto dkk, 2005: 87). Kondisi pranatal yang tidak baik dapat mengganggu 

perkembangan individu. Malnutrisi dan kekurangan gizi yang dialami ibu selama 
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hamil dapat mengakibatkan kerusakan otak pada janin yang selanjutnya dapat 

menyebabkan kesulitan belajar di sekolah terutama dalam hal ketidakmampuan 

membaca. Demikian pula tekanan yang ekstrim dan berlangsung lama yang 

dialami ibu hamil dapat memberi efek negatif pada kemampuan belajar, 

mengingat dan berpikir, akibatnya individu tidak dapat mengembangkan 

intelektualnya sebagaimana mestinya. Lingkungan Pasca Natal, disini ada dua 

unsur lingkungan yang sangat penting peranannya dalam mempengaruhi 

perkembangan intelek individu setelah ia lahir ke dunia, yaitu keluarga dan 

sekolah. Sesudah lahir ke dunia, keluarga merupakan tempat pertama individu 

mengenal dan mempelajari dunia. Keluarga merupakan sumber pengalaman dan 

informasi. Disamping itu keluarga juga menjadi tumpuan anak untuk dapat 

memuaskan segala kebutuhan baik fisik maupun psikis. Gizi yang sangat cukup 

diperlukan untuk membantu perkembangan otak sehingga daya kerja 

intelektualnya akan maksimal. Sedangkan sekolah merupakan lembaga yang 

memberi tanggung jawab untuk meningkatkan perkembangan anak, termasuk 

perkembangan intelektualnya. Sarana dan prasarana pendidikan yang memadai 

merupakan kebutuhan yang vital bagi perkembangan intelektual siswa.  

 Selain hal-hal tersebut di atas, menurut Mappiare (1982) dalam Sunarto dan 

Hartono (1999:106) hal-hal yang mempengaruhi intelegensi seseorang antara lain 

bertambahnya informasi yang disimpan dalam otak sehingga ia mampu berpikir 

reflektif, banyaknya pengalaman dan latihan-latihan memecahkan masalah 

sehingga seseorang dapat berpikir proporsional, adanya kebebasan berpikir, 

menimbulkan keberanian seseorang dalam menyusun hipotesis-hipotesis yang 
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radikal, kebebasan menjajaki masalah secara keseluruhan, dan menunjang 

keberanian anak memecahkan masalah dan menarik kesimpulan yang baru dan 

benar. Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang 

mempengaruhi intelegensi seseorang adalah kondisi seseorang sejak dalam 

kandungan dan lingkungan sekitarnya yang dapat menambah pengalaman, 

informasi, latihan-latihan sehingga menyebabkan tingkat intelegensi seseorang itu 

berbeda-beda. 

2.3.3 Pengungkapan Intelegensi 

Intelegensi tiap orang berbeda-beda. Intelegensi yang dimaksud adalah 

intelegensi secara umum (I) yaitu kecerdasan seseorang untuk memecahkan 

masalah pada umumnya. Sehingga dengan adanya perbedaan tingkat intelegensi 

tersebut menyebabkan perbedaan kemampuan dalam memecahkan suatu masalah 

yang dihadapi. Untuk mengetahui tingkat intelegensi seseorang digunakan tes 

intelegensi. Tes intelegensi adalah suatu jenis tes psikologis yang khusus 

digunakan untuk mengukur taraf atau tingkat intelegensi seseorang. Hasil dari 

pengukuran tersebut berupa angka (Nuraeni, 2007:21). Tingkat intelegensi 

seseorang akan dapat diketahui dengan adanya tes intelegensi yang dapat dilihat 

dari IQ. Pengukuran intelegensi menggunakan tes IQ dikemukakan oleh Alfred 

Binet, seorang tokoh utama perintis pengukuran intelegensi yang hidup antara 

tahun 1857-1911. Adapun klasifikasi nilai IQ yang dikemukakan oleh Binet 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Klasifikasi Nilai IQ Menurut Binet 

No. 
Klasifikasi Score Intelegensi 

(KSI) 
Kategori Golongan 

1. 145-lebih Sangat Cerdas Sekali A 

2. 130-144 Sangat Cerdas B 

3. 115-129 Cerdas C 

4. 100-114 Rata-Rata Atas/ Pandai Da 

5. 85-99 Rata-Rata Bawah/ Sedang Db 

6. 70-84 Lemah E 

7. 55-69 Sangat Lemah F 

8. 0-54 Sangat Lemah Sekali G 

Sumber: Yayasan Cipta Psiko Gama (Yogyakarta) 

Banyak rumusan tentang intelegensi seperti yang dikemukakan oleh para 

ahli dalam buku Psikologi Pendidikan. Para ahli mengajukan beberapa rumus 

intelegensi seperti Super & Cites (1962:83) yang mengemukakan bahwa 

intelegensi merupakan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau 

belajar dari pengalaman, Garrett (1946:372) mengemukakan bahwa intelegensi itu 

setidak-tidaknya mencakup kemampuan-kemampuan yang diperlukan untuk 

pemecahan masalah-masalah yang memerlukan pengertian serta menggunakan 

simbol-simbol, Bischof (1954:1) mengemukakan bahwa intelegensi adalah 

kemampuan untuk memecahkan segala jenis masalah (Dalyono, 2007:182). Selain 

itu ada yang berpendapat bahwa intelegensi terdiri dari tiga jenis yaitu kecakapan 

untuk menghadapi dan menyesuaikan  ke dalam situasi yang baru dengan cepat 
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dan efektif, kemampuan untuk menggunakan konsep yang abstrak secara efektif, 

dan kemampuan untuk memahami hubungan dan mempelajarinya dengan cepat 

(Djamarah, 2002:53). Intelegensi itu bermacam-macam jenisnya, akan tetapi 

intelegensi yang dimaksud adalah intelegensi secara umum yaitu kemampuan 

berpikir seseorang secara umum. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Prestasi yang dicapai oleh mahasiswa dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Slameto, 2010:45). Faktor 

internal yaitu faktor yang berasal dari diri mahasiswa meliputi faktor jasmaniah, 

faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Faktor psikologis terdiri dari intelegensi, 

perhatian, minat, bakat, dan motif. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang 

berasal dari luar diri mahasiswa seperti faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa 

adalah minat. Menurut Slameto (2010:57), minat adalah kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan itu 

diminati, diperhatikan terus-menerus dengan disertai rasa senang sehingga 

diperoleh kepuasan. Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan 

pelajaran tidak sesuai dengan minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan 

sebaik-baiknya, karena tidak ada daya tarik baginya. Siswa akan segan untuk 

belajar sehingga prestasinya tidak memuaskan. Sebaliknya jika bahan pelajaran 

menarik minat siswa, akan lebih mudah dipelajari dan disimpan. Selain itu 

Menurut Dalyono (2007:56), minat yang besar terhadap sesuatu merupakan modal 
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yang besar artinya untuk mencapai benda atau tujuan yang diminati itu lebih 

mudah. Minat belajar yang besar cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, 

sebaliknya minat belajar kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah. 

Minat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu minat menjadi guru. Unsur-

unsur minat menjadi guru menurut Abror (1992:112) yaitu unsur kognisi dan 

unsur konasi. Unsur kognisi ini meliputi ketertarikan atau perasaan senang 

seseorang terhadap profesi guru dan sikap seseorang terhadap tugas-tugas 

keakuntansian. Sedangkan unsur konasi merupakan kelanjutan dari unsur kognisi 

yang diwujudkan dalam bentuk adanya kemauan dan hasrat seseorang terhadap 

suatu obyek yang diminati, apabila seseorang sudah memiliki pengetahuan dan 

informasi tentang profesi guru dan orang tersebut merasa tertarik maka orang 

tersebut akan berusaha melakukan apa saja yang berkaitan dengan bidang 

keakuntansian. Kemauan untuk mencari informasi tentang ilmu keakuntansian 

tersebut kemudian direalisasikan sehingga memiliki wawasan terhadap bidang 

keakuntansian.  

Menurut Triton (2006:19) minat yang sesuai dengan program studi akan 

menyebabkan terjaganya semangat seorang mahasiswa untuk terus menjalani 

studinya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa minat menjadi guru 

adalah adanya rasa senang atau ketertarikan terhadap program studi tersebut 

sehingga tidak bosan untuk terus menjalani kegiatan yang berkaitan dengan hal 

tersebut. Untuk mahasiswa pendidikan yang merupakan calon pendidik dan 

berprofesi sebagai seorang guru, minat mahasiswa terhadap profesi guru 

merupakan hal penting yang harus dimiliki agar dapat menunjang keberhasilan 
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dalam belajar. Seseorang yang memiliki minat yang tinggi akan melakukan 

sesuatu yang diminatinya dengan senang, sehingga apa yang diminatinya akan 

berhasil. Begitu juga mahasiswa yang berminat untuk menjadi guru, dia akan 

serius dalam belajar sehingga prestasinya akan menjadi tinggi sesuai dengan apa 

yang diharapkan.  

Mahasiswa dibekali dengan mempelajari mata kuliah bidang keakuntansian 

untuk menjadi guru akuntansi pada saat nanti praktek nyata di SMA/ SMK. 

Materi keakuntansian yang dipelajari yaitu Pengantar Akuntansi, Akuntansi 

Keuangan Menengah 1, Akuntansi Keuangan Menengah 2, Akuntansi Biaya 1, 

Akuntansi Biaya 2, Sistem Informasi Akuntansi. Dengan bekal penguasaan materi 

tersebut secara tuntas diharapkan dalam pelaksanaan di lapangan dapat mengajar 

dengan baik. Selain itu jika ia menguasai materi-materi yang harus diajarkan di 

lapangan, seseorang itu juga akan menekuni bidang yang diambil tersebut. 

Idealnya prestasi yang didapat nantinya juga akan maksimal. 

Tanpa minat sulit diharapkan adanya kesungguhan dan keuletan dalam 

belajar. Demikian juga adanya minat menjadi guru yang mendorong mahasiswa 

untuk belajar tentang mata kuliah akuntansi dengan sungguh-sungguh yang 

merupakan mata kuliah pokok bagi mahasiswa yang berada pada program studi 

akuntansi, baik akuntansi murni maupun pendidikan akuntansi. Seorang 

mahasiswa dalam memilih program studi tentunya sudah mengetahui arah dan 

tujuannnya nanti, begitu pula mahasiswa program studi pendidikan akuntansi 

yang secara idealnya nanti akan menjadi guru bidang studi akuntansi harus 

menyadari hal ini dengan sepenuhnya. 
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Selain minat faktor yang diduga mempengaruhi prestasi belajar adalah 

intelegensi. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang yang mempunyai intelegensi 

tinggi diharapkan prestasi belajarnya tinggi pula. Intelegensi dirumuskan sebagai 

kumpulan atau totalitas kemampuan seseorang untuk bertindak dengan tujuan 

tertentu, berpikir  secara rasional, serta menghadapi lingkungan secara efektif 

(Wechler, 1958; Bernard, 1965). Intelegensi merupakan ability to learn atau 

kemampuan untuk belajar (Azwar: 1996:163). Intelegensi yang dimaksud disini 

adalah intelegensi secara umum, yaitu kemampuan berpikir sseorang secara 

umum. Untuk mengukur tingkat intelegensi seseorang digunakan alat ukur 

intelegensi yang dikenal dengan Tes IQ.  

Seseorang yang mempunyai minat tinggi, maksudnya disini minat menjadi 

guru dan didukung dengan intelegensi yang tinggi maka prestasi belajarnya akan 

optimal, tetapi sebaliknya apabila minatnya rendah dan intelegensinya rendah 

maka prestasinya akan rendah. Selain itu jika seseorang mempunyai minat yang 

tinggi akan tetapi intelegensinya rendah maka prestasi yang didapat kurang 

optimal, begitu pula sebaliknya. 

Berdasarkan uraian tersebut, minat menjadi guru dan intelegensi diduga 

mempengaruhi prestasi belajar. Dengan demikian kerangka berpikir dalam 

penelitian ini jika divisualisasikan dalam bentuk skema sederhana tampak pada 

gambar 2.1 berikut : 
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Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

 

2.5 Hipotesis 

Dengan kerangka berpikir di atas, maka dalam penelitian ini dapat diambil 

suatu hipotesis : 

H1 : Minat menjadi guru berpengaruh terhadap prestasi belajar mata kuliah 

akuntansi pada mahasiswa 

 

 

Minat menjadi Guru (X1) 

1. Ketertarikan terhadap 

profesi guru 

2. Sikap terhadap tugas-

tugas keakuntansian 

3. Wawasan terhadap 

bidang keakuntansian  

 

Intelegensi (X2) 

IQ 

Prestasi Belajar Mata 

Kuliah Akuntansi (Y) 

Nilai Akhir Mata Kuliah 

Akuntansi yang 

dinyatakan dalam KHS 
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H2 : Intelegensi berpengaruh terhadap prestasi belajar mata kuliah akuntansi 

pada mahasiswa  

H3 : Minat menjadi guru dan intelegensi berpengaruh terhadap prestasi 

belajar mata kuliah akuntansi pada mahasiswa  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian adalah semua mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

semester 4 angkatan 2008 dan semester 6 angkatan 2007 FE Unnes. Adapun 

seluruh populasi berjumlah 228 mahasiswa yang tersebar dalam  kelas yaitu : 

Tabel 3.1 Jumlah Mahasiswa Pendidikan Akuntansi FE Unnes  
angkatan 2007 dan angkatan 2008 

No Kelas Angkatan 2007 Angkatan 2008

1 Pendidikan Akuntansi A 60 53 

2 Pendidikan Akuntansi B 58 57 

 Jumlah 118 110 

(Sumber : UPT Puskom Unnes Tahun 2010) 

 

3.1.2 Sampel penelitian 

Pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi semester IV angkatan 2008 dan semester VI 

angkatan 2007 FE Unnes. Slovin dalam Husein Umar (2002 :133) menentukan 

rumus untuk mencari sampel dari populasi yaitu dengan rumus : 

 n =   

 

Keterangan : 

n =    ukuran sampel 



32 
 

32 

N =    ukuran populasi 

e =  persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang dapat ditaksir atau diinginkan, e dalam 

rumus di atas 5 %. 

Sehingga dari populasi di atas dapat dihitung : 

n = 2281 + 228 0,05  

n = 2281,57 

n = 145 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsional 

random sampling. Dalam proporsional random sampling semua individu 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. 

Pengambilan sampel secara acak tersebut dengan menggunakan sistem undian. 

Dari ukuran sampel yang telah diketahui selanjutnya peneliti menentukan 

perwakilan dari tiap kelas. Populasi yang dijadikan sampel peneliti adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.2 Distribusi Sampel 

No Kelas Populasi Proporsional sampel sampel 

1 Pendidikan Akuntansi 
2007 118  

118228 145 = 75,043 
 
    75 

2 Pendidikan Akuntansi 
2008  110 

110228 145 = 69,956 
 

70 

   Jumlah 145 
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3.2 Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel, dengan 2 (dua) variabel 

bebas (X) dan 1 (satu) variabel terikat (Y), yaitu: 

 

3.2.1  Variabel Bebas 

3.2.1.1  Minat menjadi Guru (X1) 

Minat menjadi guru adalah adanya perasaan senang atau ketertarikan 

terhadap profesi guru sehingga seseorang itu menekuninya, melaksanakan 

sesuatu dengan senang dan berusaha mencari informasi tentang hal-hal yang 

berkaitan dengan profesi tersebut sehingga dapat menambah wawasan yang 

dimiliki seseorang tersebut. 

Indikatornya adalah sebagai berikut : 

a. Ketertarikan terhadap profesi guru yaitu kecenderungan hati terhadap suatu 

aktivitas atau pekerjaan yang dinyatakan dalam berbagai kegiatan yang 

menarik sehingga seseorang senang terhadap profesi yang digelutinya yaitu 

profesi guru. 

b. Sikap terhadap tugas-tugas keakuntansian yaitu seseorang yang merasa 

senang/ tertarik dengan profesi guru, maksudnya guru akuntansi maka jika 

mendapatkan tugas-tugas yang berkaitan dengan keakuntansian akan 

dikerjakan dengan semaksimal mungkin. 

c. Wawasan terhadap bidang keakuntansian yaitu seseorang yang mempunyai 

hasrat dan kemauan tentang profesi guru maka seseorang itu akan selalu 
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berusaha mencari informasi tentang ilmu keakuntansian sehingga dapat 

menambah wawasan mereka.  

3.2.1.2  Intelegensi (X2) 

Intelegensi merupakan kemampuan untuk belajar sehingga seseorang yang 

mempunyai intelegensi tinggi akan lebih mudah dalam belajar. Indikator yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah hasil tes intelegensi (IQ) yang dilakukan 

pihak sekolah pada waktu mahasiswa masih duduk di bangku SMA. Pengukuran 

tingkat intelegensi dilakukan oleh Yayasan Cipta Psiko Gama dengan 

menggunakan skala pengukuran interval yang dilakukan oleh Alfred Binet. 

 

Tabel 3.3 

Klasifikasi nilai IQ berdasarkan skala Binet 

No. Klasifikasi Score Intelegensi (KSI) Kategori Golongan 

1. 145-lebih Sangat Cerdas Sekali A

2. 130-144 Sangat Cerdas B

3. 115-129 Cerdas C

4. 100-114 Rata-Rata Atas/ Pandai Da

5. 85-99 Rata-Rata Bawah/ Sedang Db

6. 70-84 Lemah E

7. 55-69 Sangat Lemah F

8. 0-54 Sangat Lemah Sekali G

Sumber: Yayasan Cipta Psiko Gama (Yogyakarta)  
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3.2.2    Variabel Terikat (Y) 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar nilai mata 

kuliah akuntansi mahasiswa Pendidikan Akuntansi FE UNNES Angkatan 2007 

dan 2008, berdasarkan pada nilai akhir yang dinyatakan dalam KHS. Nilai mata 

kuliah akuntansi tersebut terdiri dari Pengantar akuntansi, Akuntansi Keuangan 

Menengah 1, Akuntansi Keuangan Menengah 2, Akuntansi Biaya 1, Akuntansi 

Biaya 2, dan Sistem Informasi Akuntansi. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini 

yaitu: 

3.3.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-

variabel yang berupa benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, 

notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2002:206). 

Metode Dokumentasi digunakan untuk memperoleh daftar nama 

Mahasiswa Pendidikan Akuntansi FE Unnes Angkatan 2007, 2008, nilai dari 

mata kuliah bidang keakuntansian yang diperoleh dari nilai akhir semester pada 

Kartu Hasil Studi (KHS), dan untuk memperoleh nilai IQ mahasiswa. 

3.3.2 Metode Angket atau Kuesioner 

Angket atau kuesioner di sini adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi tentang minat menjadi guru terhadap 

prestasi belajar. Angket tersebut diserahkan langsung kepada responden yang 
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dimintai pendapat, dan dalam hal ini yaitu mahasiswa Pendidikan Akuntansi FE 

Unnes Angkatan 2007 dan 2008. Metode angket dalam penelitian ini digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden mengenai minat menjadi guru. Dari 

masing-masing indikator tersebut dijabarkan melalui butir-butir pertanyaan yang 

ada dalam kuesioner yang akan disertai dengan lima kemungkinan jawaban.  

Kuesioner yang digunakan adalah skala bertingkat (rating scale). 

Kuesioner yaitu sebuah pertanyaan diikuti kolom-kolom yang menunjukkan 

tingkatan-tingkatan misalnya mulai dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju 

(Arikunto, 2009: 29). 

Dalam metode ini mahasiswa memberikan jawaban dengan cara memilih  

pilihan (skala likert). Skala likert merupakan metode yang mengukur sikap 

dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau 

kejadian tertentu (Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002:104). Adapun setiap 

skor dari jawaban tersebut telah ditentukan. Instrumen yang digunakan untuk 

variabel minat menjadi guru sebagian mengadopsi instrumen dari penelitian 

yang dilakukan oleh Rani Nirawati (2008) tentang pengaruh tingkat kecerdasan, 

cara belajar, dan minat siswa kelas X di SMK Pelita Nusantara 1 Semarang 

dalam memilih program studi akuntansi terhadap prestasi belajar akuntansi. 

Butir dalam angket diberi skor masing-masing sebagai berikut: 

Jawaban sangat setuju diberi skor nilai  5 

Jawaban setuju diberi skor nilai   4 

Jawaban ragu-ragu diberi skor nilai   3 

Jawaban tidak setuju diberi skor nilai  2 
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Jawaban sangat tidak setuju diberi skor nilai  1  

Hasil atau data dari penelitian dianalisa untuk mengetahui validitas dan 

reliabilitasnya. Dalam penyusunan angket, dilakukan ujicoba kepada responden 

kemudian dihitung validitas dan reliabilitasnya. 

 

3.4 Metode Analisis Uji Instrumen 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan keshahihan atau 

tingkat kevalidan suatu instrumen, dan ini mutlak dilakukan oleh peneliti. 

Metode pengumpulan data angket/ data ordinal diolah menjadi internal untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu instrumen yang valid atau shahih 

mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 2002:145). Jadi pada intinya 

validitas adalah suatu alat pengukuran yaitu seberapa jauh alat pengukur tersebut 

dapat mengukur sesuai dengan fungsinya atau dapat dikatakan bahwa suatu alat 

pengukur adalah menyangkut masalah ketepatan, ketelitian dan kecermatan 

suatu alat ukur. 

Untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valid atau tidak, 

maka r yang diperoleh (r hitung ) dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf 

signifikansi 5%. Apabila r hitung ≥ r tabel, maka instrumen dikatakan valid, dan 

apabila r hitung ≤ r tabel, maka instrumen dikatakan tidak valid. Untuk mengetahui 

kevalidan instrumen digunakan bantuan komputer program SPSS release 16. 
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Hasil uji validitas untuk minat menjadi guru pada mahasiswa pendidikan 

akuntansi angkatan 2007 dan 2008 dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini: 

 

Tabel 3.4. Uji Validitas Instrumen Minat Menjadi Guru 

No Item rhitung rtabel Kriteria 
1 0.503 0.361 Valid 
2 0.546 0.361 Valid 
3 0.488 0.361 Valid 
4 0.620 0.361 Valid 
5 0.629 0.361 Valid 
6 0.492 0.361 valid 
7 0.516 0.361 valid 
8 0.471 0.361 valid 
9 0.568 0.361 valid 

10 0.477 0.361 valid 
11 0.499 0.361 valid 
12 0.516 0.361 valid 
13 0.443 0.361 valid 
14 0.565 0.361 valid 
15 0.455 0.361 valid 
16 0.490 0.361 valid 
17 0.598 0.361 valid 
18 0.456 0.361 valid 
19 0.605 0.361 valid 
20 0.443 0.361 valid 
21 0.512 0.361 valid 
22 0.703 0.361 valid 
23 0.487 0.361 valid 
24 0.582 0.361 valid 
25 0.620 0.361 valid 

   Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010 

Berdasarkan Tabel 3.4 hasil uji coba instrumen yang dilakukan dengan 25 

item pertanyaan diperoleh nilai koefisien korelasi seluruhnya melebihi nilai 

kritik yaitu pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikan 5% dan n = 30 
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diperoleh r tabel  sebesar 0.361. Butir 1 sampai 25 diperoleh r xy (hitung) lebih 

besar dari r tabel  (valid). Oleh sebab itu, semua item dapat digunakan untuk 

pengambilan data penelitian. 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Di dalam mengukur reliabilitas, perhatian ditujukan kepada kemantapan, 

ketepatan dan homogenitas instrumen. Jadi di dalam pengertian reliabilitas, 

suatu instrumen dikatakan mantap apabila dalam mengukur sesuatu 

berulangkali, dengan syarat bahwa kondisi saat pengukuran tidak berubah, 

instrumen tersebut memberikan hasil yang sama. Di dalam pengertian mantap, 

reliabilitas juga mengandung makna dapat diandalkan. Ketepatan membujuk 

kepada instrumen yang tepat atau benar dalam mengukur dari suatu yang diukur. 

Instrumen yang tepat adalah instrumen di mana pertanyaan jelas, mudah 

dimengerti dan rinci. Pertanyaan yang tepat juga menjamin interpretasi tetap 

sama dari responden yang lain. Homogenitas menunjuk kepada instrumen, yang 

mempunyai kaitan erat satu sama lain dalam unsur-unsur dasarnya. 

Reliabilitas menunjukan pada pengertian bahwa suatu instrumen dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 2002:178). Pada penelitian ini untuk mencari 

reliabilitas instrumen mengenai pengaruh minat menjadi guru terhadap prestasi 

belajar mata kuliah akuntansi pada mahasiswa pendidikan akuntansi di Unnes 

menggunakan bantuan komputer program SPSS release 16. 



40 
 

40 

Salah satu metode pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan 

metode Alpha-Cronbach. Menurut Nunnally (Ghozali, 2006:46) suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60. 

 

Tabel 3.5. Uji Reliabilitas Instrumen 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 
Standardized Items N of Items 

.891 .895 25 
 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010 

Berdasarkan tabel di atas nilai Cronbach Alpha variabel minat menjadi 

guru 0.895 sehingga dikatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha > 0,60. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah metode statistik, karena data yang dihadapi adalah data kuantitatif. 

Statistik dapat meringkas hasil penilaian dalam bentuk angka-angka sehingga 

memungkinkan untuk diuji kembali oleh orang lain. Metode statistik yang 

digunakan adalah analisis deskriptif dan metode analisa regresi. 

3.5.1 Analisis Deskriptif Presentase 

Statistik deskriptif yaitu proses pengumpulan dan peringkasan data serta 

upaya untuk menggambarkan berbagai karakteristik yang penting pada data yang 

telah terorganisir tersebut. Metode statistik ini digunakan untuk menggambarkan 

tentang deskripsi responden yang dilihat dari rata-rata (mean), median dan 

standar deviasi dari data yang terdiri dari jumlah responden, jenis kelamin, 
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pekerjaan orang tua, tempat tinggal, dan cita-cita. Selain itu, digunakan 

deskriptif presentase untuk mendeskripsikan masing-masing indikator dalam 

setiap variabel, yaitu variabel minat menjadi guru terhadap prestasi belajar mata 

kuliah akuntansi pada mahasiswa agar lebih mudah memahaminya. Rumus yang 

digunakan : 

Presentase Skor (%) = x100% 

Keterangan: 

n : jumlah skor jawaban responden yang disuruh 

N : jawaban skor jawaban ideal 

(Ali, 1993:184) 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan teknik analisis data 

adalah sebagai berikut: 

a. Membuat tabel distribusi jawaban angket 

b. Menentukan skor jawaban responden dengan ketentuan skor yang 

ditetapkan 

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

d. Memasukkan skor tersebut ke dalam rumus deskriptif persentase 

e. Hasil yang diperoleh selanjutnya dikonsultasikan dengan tabel kategori 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif presentase yang diperoleh 

masing-masing indikator dan variabel, dari perhitungan deskriptif persentase 

kemudian ditafsirkan ke dalam kalimat. Cara menentukan tingkat kriteria adalah 

sebagai berikut: 

a. Menentukan angka persentase kriteria tertinggi 
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x
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b. Menentukan angka persentase terendah 

%20%100
5
1

%100min

=x

x
alskormaksim

imalskor

 
c. Menentukan rentang persentase : 100% - 20% = 80% 

d. Menentukan interval kelas persentase : 80% : 5 = 16% 

Untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut. Selanjutnya skor yang 

diperoleh (dalam % dengan analisis deskriptif persentase) dikonsultasikan 

dengan tabel 3.6. 

Tabel 3.6 Interval Kelas Presentase dan Kriteria Minat Menjadi Guru 

No. Interval skor (%) Kriteria 
1. >84-100 Sangat tinggi 
2. >68-84 Tinggi 
3. >52-68 Sedang 
4. >36-52 Rendah 
5. >20-36 Sangat rendah 

 
   Tabel 3.7 Penilaian Hasil Belajar 

Rentang Angka Nilai Huruf Arti Nilai Bobot Nilai 
>85 – 100 A Baik Sekali 4,00 
>80 – 85 AB Lebih dari baik 3,50 
>70 – 80 B Baik 3,00 
>65 – 70 BC Lebih dari cukup 2,50 
>60 – 65 C Cukup 2,00 
>55 – 60 CD Kurang dari cukup 1,50 
>50 – 55 D Kurang 1,00 
<50 E Gagal (tidak lulus) 0,00 

  (Sumber : Buku Pedoman Akademik Unnes) 
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3.6 Uji Prasyarat Analisis Regresi 

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel telah 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

uji kolmogorov-smirnov dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 

release 16. 

3.6.2 Uji Linieritas 

Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

membentuk persamaan linier atau bentuk lain. Jika data berbentuk linier maka 

pengujian analisis regresi linier ada hipotesis dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam penelitian ini hasil uji linieritas regresi diperoleh dengan menggunakan 

program SPSS versi 16 melalui tabel anova, dengan kriteria penelitian adalah 

jika nilai signifikan ≥0,05, maka dapat dikatakan bahwa asumsi persamaan 

regresi linier sudah terpenuhi. 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi 

penelitian memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

3.7.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent) (Ghozali, 

2005:91). Model regresi yang baik adalah model regresi yang variabel-variabel 

bebasnya tidak memiliki korelasi yang tinggi atau dengan menggunakan nilai 

Variance Inflaction Vactor (VIF) dan tolerance melalui SPSS. Model regresi 
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yang bebas multikolinieritas memiliki nilai VIF dibawah 10 dan tolerence diatas 

0,1. Deteksi lain dengan melihat korelasi antara variabel bebas, apabila masih 

dibawah 0,8 , maka dapat disimpulkan tidak mengandung multikolinieritas. 

3.7.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik jika Homoskedastisitas atau tidak 

terjadi Heteroskedastisitas. Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan scatter plot melalui SPSS (Ghozali, 2006:105).  

 

3.8 Analisis Regresi 

Metode ini digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian. Analisis 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Menurut Arikunto 

(2002:264) regresi linier berganda adalah suatu perluasan dari teknik regresi 

apabila terdapat lebih dari satu variabel bebas untuk mengadakan prediksi 

terhadap variabel terikat. Perhitungan analisis regresi berganda ini menggunakan 

bantuan komputer program SPSS release 16.  

Penggunaan model analisis ini dengan alasan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu antara minat menjadi guru 

(X1) dan intelegensi (X2) terhadap prestasi belajar mata kuliah akuntansi (Y) 

pada mahasiswa prodi Pendidikan Akuntansi. Selain itu juga ingin mengetahui 
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sejauh mana besarnya pengaruh antara variabel-variabel bebas dengan variabel 

terikatnya, baik secara bersama-sama maupun secara parsial. Untuk model 

persamaan regresinya sebagai berikut : = + +   
 
Keterangan : 

Y  =  Prestasi belajar nilai mata kuliah akuntansi 

b1  =  koefisien minat menjadi guru 

b2  =  koefisien intelegensi 

X1 =  minat menjadi guru 

X2 =  intelegensi 

a =  konstanta 

(Sugiyono, 2005:250) 

Untuk pembuktian hipotesisnya sebagai berikut : 

3.8.1 Uji F atau Simultan 

Digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis secara simultan atau 

keseluruhan yaitu untuk mengetahui pengaruh minat menjadi guru dan 

intelegensi secara bersama-sama atau simultan terhadap prestasi belajar mata 

kuliah akuntansi. Nilai Fhitung dapat dicari dengan menggunakan bantuan 

program SPSS release 16. 

Kaidah pengambilan keputusan: 

H0 : b1 = b2 = 0, artinya X1 dan X2 secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Y 
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Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0, artinya X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap Y 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak yang artinya ada pengaruh minat 

menjadi guru dan intelegensi secara simultan mempengaruhi prestasi belajar 

mata kuliah akuntansi pada mahasiswa pendidikan akuntansi di Unnes. 

Sebaliknya jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima yang artinya tidak 

ada pengaruh minat menjadi guru dan intelegensi secara simultan mempengaruhi 

prestasi belajar mata kuliah akuntansi pada mahasiswa pendidikan akuntansi di 

Unnes. 

3.8.2 Uji t atau Uji Parsial 

Untuk menguji apakah variabel bebas mempunyai pengaruh secara parsial 

terhadap variabel terikat, maka digunakan uji t dengan taraf signifikan 5%. 

Kaidah pengambilan keputusan: 

H0 : b1 = b2 = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat 

menjadi guru dan intelegensi secara parsial mempengaruhi prestasi belajar mata 

kuliah akuntansi pada mahasiswa pendidikan akuntansi di Unnes. 

Ha : b1 ≠ b2≠ 0, artinya ada pengaruh yang signifikan antara minat menjadi guru 

dan intelegensi secara parsial mempengaruhi prestasi belajar mata kuliah 

akuntansi pada mahasiswa pendidikan akuntansi di Unnes. 

Apabila dalam uji t diperoleh probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan 

menerima Ha yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara minat 

menjadi guru dan intelegensi secara parsial mempengaruhi prestasi belajar mata 



47 
 

47 

kuliah akuntansi pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 

di Unnes. 

 

3.9  Menentukan Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas dan variabel terikat, 

maka perlu dicari koefisien determinasi secara keseluruhan. Hasil perhitungan 

R2 secara keseluruhan digunakan untuk mengukur ketepatan yang paling baik 

dari analisis regresi linier berganda. Apabila R2 mendekati 1 (satu) maka dapat 

dikatakan semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel 

bebas terhadap variabel terikat dan sebaliknya apabila R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka nilai R2 pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 

adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik, nilai 

Adjusted R2 dapat naik atau turun bila satu variabel independen ditambahkan ke 

dalam model (Ghozali, 2009:87). Dalam penelitian ini dalam mencari nilai 

Adjusted R2 (R square) peneliti menggunakan bantuan komputer program SPSS 

release 16. 
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3.10 Menentukan Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh masing-masing 

prediktor atau variabel, maka perlu dicari koefisien determinasi secara parsial. 

Dalam penelitian ini nilai r2 dicari dengan menggunakan bantuan komputer 

program SPSS release 16. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskripsi Responden 

Deskripsi responden merupakan suatu gambaran mengenai keadaan, 

kondisi responden dalam penelitian. Deskriptif responden terdiri dari jumlah 

responden, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, tempat tinggal, dan cita-cita. 

Tujuan dari deskripsi responden tersebut adalah untuk menjelaskan latar belakang 

responden yang menjadi subyek dalam penelitian ini.  

Deskriptif responden berdasarkan jenis kelamin pada mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2007 terdiri dari laki-laki sebanyak 28 responden 

(37.33%), perempuan sebanyak 47 responden (62.67%) sedangkan pada 

mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2008 terdiri dari laki-laki sebanyak 22 

responden (31.43%), perempuan sebanyak 48 responden (68.57%). Mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 lebih didominasi oleh mahasiswa 

yang berjenis kelamin perempuan.  

Deskriptif responden berdasarkan pekerjaan orang tua pada mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2007 terdiri dari pegawai negeri/ guru sebanyak 38 

responden (50.67%), wiraswasta sebanyak 37 responden (49.33%) sedangkan 

pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2008 terdiri dari pegawai negeri/ 

guru sebanyak 39 responden (55.71%), wiraswasta sebanyak 31 responden 
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(44.29%). Pekerjaan orang tua mahasiswa pendidikan akuntansi sebagian 

berprofesi sebagai pegawai negeri/ guru dan sebagian lagi wiraswasta. 

Deskriptif responden berdasarkan tempat tinggal pada mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2007 yang tinggal di kos sebanyak 72 responden 

(96.00%), yang tinggal di rumah 3 responden (4.00%) sedangkan pada mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2008 yang tinggal di kos sebanyak 59 responden 

(84.29%), tinggal di rumah 11 responden (15.71%). Mahasiswa pendidikan 

akuntansi angkatan 2007 dan 2008 sebagian besar tinggal di kos.  

Deskriptif responden berdasarkan cita-cita pada mahasiswa pendidikan 

akuntansi angkatan 2007 terdiri dari pendidik/ guru sebanyak 65 responden 

(86.67%), non pendidik sebanyak 10 responden (13.33%) sedangkan pada 

mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2008 terdiri dari pendidik/ guru 

sebanyak 53 responden (75.71%), non pendidik sebanyak 17 responden (24.29%). 

Sebagian besar mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan angkatan 

2008 bercita-cita untuk menjadi guru/ pendidik dari pada non pendidik. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 
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Tabel 4.1 Deskripsi Responden  

Keterangan Angkatan 2007 Presentase Angkatan 2008 Presentase 

Jenis Kelamin 

1. Laki-laki 
2. Perempuan 

 

28 
47 

 

37.33% 
62.67% 

 

22 
48 

 

31.43% 
68.57% 

Total 75 100.00% 70 100.00% 

Pekerjaan Orang Tua 

1. Pegawai negeri/ Guru 
2. Wiraswasta 

 

38 
37 

 

50.67% 
49.33% 

 

39 
31 

 

55.71% 
44.29% 

Total 75 100.00% 70 100.00% 

Tempat Tinggal 

1. Di kos 
2. Di rumah 

 

72 
3 

 

96.00% 
4.00% 

 

59 
11 

 

84.29% 
15.71% 

Total 75 100.00% 70 100.00% 

Cita-Cita 
1. Pendidik/ Guru 

2. Non Pendidik 

 
65 

10 

 
86.67% 

13.33% 

 
53 

17 

 
75.71% 

24.29% 

Total 75 100.00% 70 100.00% 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010 

 

4.1.2. Deskripsi Variabel Penelitian 

Sesuai dengan tujuan analisis deskriptif yaitu untuk mengetahui tentang 

minat menjadi guru, intelegensi dan prestasi belajar mata kuliah akuntansi pada 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 

Universitas Negeri Semarang. Dalam pendeskripsian ini terdapat lima kriteria 

penilaian jawaban responden terhadap item pertanyaan dalam instrumen minat 
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menjadi guru. Di mana untuk jawaban terhadap item pertanyaan tersebut terdapat 

kriteria penilaian terhadap poin-poin jawaban yang ada. Untuk lebih jelasnya 

berikut akan diuraikan satu persatu dari variabel yang ada. 

4.1.2.1.Minat Menjadi Guru 

Minat menjadi guru dalam penelitian ini dapat dilihat dari tiga indikator 

yaitu ketertarikan terhadap profesi guru, sikap terhadap tugas-tugas 

keakuntansian, dan wawasan terhadap bidang keakuntansian. Berdasarkan hasil 

penelitian deskriptif variabel minat menjadi guru diperoleh persentase rata-rata 

minat menjadi guru mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 

2007 dan 2008 Universitas Negeri Semarang dalam kategori tinggi sebesar 77%. 

Secara lebih rinci dapat dilihat dari jawaban masing-masing siswa diperoleh 

hasil seperti yang disajikan pada Tabel 4.2. berikut ini. 

Tabel 4.2 Deskripsi Responden Variabel Minat Menjadi Guru 

No Interval Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
1   >84 – 100 Sangat Tinggi 15 10 % 
2 >68 – 84 Tinggi 112 77 % 
3  >52 – 68 Sedang 18 12 % 
4   >36 – 52 Rendah 0 0 % 
5   >20 – 36 Sangat Rendah 0 0 % 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010. 

Lebih jelasnya gambaran tentang minat menjadi guru mahasiswa 

program studi pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri 

Semarang disajikan secara grafis dengan diagram batang berikut ini : 
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Gambar 4.1. Diagram Distribusi Minat Menjadi Guru 

Berdasarkan Gambar 4.1. menunjukkan hasil analisis statistik deskriptif, 

yaitu dengan kategori tinggi yang terletak pada interval persentase 69-84. 

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa minat mahasiswa pendidikan 

akuntansi untuk menjadi guru rata-rata adalah tinggi, artinya mahasiswa 

Pendidikan akuntansi memiliki ketertarikan terhadap profesi guru yang tinggi, 

melaksanakan tugas-tugas keakuntansian dengan baik, memiliki wawasan 

terhadap bidang keakuntansian yang luas. 

Adapun minat menjadi guru per indikator dapat diuraikan seperti di 

bawah ini: 

a. Ketertarikan Terhadap Profesi Guru 

Ketertarikan terhadap profesi guru yaitu kecenderungan hati terhadap 

suatu aktivitas atau pekerjaan yang dinyatakan dalam berbagai kegiatan yang 

menarik sehingga seseorang senang terhadap profesi yang digelutinya yaitu 

profesi guru. Hasil penelitian tentang ketertarikan terhadap profesi guru dapat 

dilihat pada tabel 4.3 berikut ini: 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Sangat 
Tinggi

Tinggi Sedang Rendah Sangat 
Rendah

10%

77%

12%
0% 0%

Minat Menjadi Guru
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   Tabel 4.3. Deskripsi Responden tentang Ketertarikan Terhadap Profesi 

Guru 

No Interval Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
1   >84 – 100 Sangat Tinggi 31 21 % 
2 >68 – 84 Tinggi 85 59 % 
3  >52 – 68 Sedang 27 19 % 
4   >36 – 52 Rendah 2 1 % 
5   >20 – 36 Sangat Rendah 0 0 % 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010. 

Dari Tabel 4.3. dapat dilihat sebanyak 85 mahasiswa (59%) menjawab 

bahwa ketertarikan terhadap profesi guru masuk dalam kategori tinggi yang 

terletak pada interval persentase >68-84. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa mahasiswa telah memiliki ketertarikan terhadap profesi guru yang tinggi, 

artinya mahasiswa memilih Pendidikan Akuntansi karena menyukai program 

studi tersebut dan merupakan dorongan dari dalam diri sendiri bukan dari orang 

lain. 

b. Sikap Terhadap Tugas Keakuntansian 

Sikap terhadap tugas-tugas keakuntansian yaitu seseorang yang merasa 

senang/ tertarik dengan profesi guru, maksudnya guru akuntansi maka jika 

mendapatkan tugas-tugas yang berkaitan dengan keakuntansian akan dikerjakan 

dengan semaksimal mungkin. 
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Tabel 4.4. Deskripsi Responden tentang Sikap Terhadap Tugas 

Keakuntansian 

No Interval Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
1   >84 – 100 Sangat Tinggi 24 17 % 
2 >68 – 84 Tinggi 105 72 % 
3  >52 – 68 Sedang 16 11 % 
4   >36 – 52 Rendah 0 0 % 
5   >20 – 36 Sangat Rendah 0 0 % 

    Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010. 

Dari Tabel 4.4. dapat dilihat sebanyak 105 mahasiswa (72%) menjawab 

bahwa sikap terhadap tugas keakuntansian dalam kategori tinggi yang terletak 

pada interval >68-84. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa mahasiswa 

telah melaksanakan tugas-tugas keakuntansian dengan baik, artinya jika 

mahasiswa mendapat tugas dari dosen selalu berusaha semaksimal mungkin 

dalam mengerjakannya, selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, selalu 

mengikuti pelajaran dan tidak pernah membolos, saat ulangan mengerjakan 

sendiri atau merasa yakin dengan kemampuan sendiri. 

c. Wawasan Terhadap Bidang Keakuntansian 

Wawasan terhadap bidang keakuntansian yaitu seseorang yang 

mempunyai hasrat dan kemauan tentang profesi guru maka seseorang itu akan 

selalu berusaha mencari informasi tentang ilmu keakuntansian sehingga dapat 

menambah wawasan mereka.  
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Tabel 4.5. Deskripsi Responden tentang Wawasan Terhadap Bidang 

Keakuntansian 

No Interval Persentase Kriteria Frekuensi Persentase 
1   >84 – 100 Sangat Tinggi 12 8 % 
2 >68 – 84 Tinggi 109 75 % 
3  >52 – 68 Sedang 22 15 % 
4   >36 – 52 Rendah 2 1 % 
5   >20 – 36 Sangat Rendah 0 0 % 

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010 

Dari Tabel 4.5. dapat dilihat sebanyak 109 mahasiswa (75%) menjawab 

bahwa wawasan terhadap bidang keakuntansian masuk dalam kategori tinggi, 

yang terletak pada interval >68-84. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

mahasiswa mempunyai wawasan terhadap bidang keakuntansian yang luas atau 

dalam kategori tinggi, artinya mahasiswa selalu menyempatkan diri untuk 

membaca buku-buku yang berisi tentang keakuntansian, mencari tambahan 

pengetahuan melalui internet, menanyakan hal-hal yang kurang jelas kepada 

dosen.  

4.1.2.2.Intelegensi 

Berdasarkan hasil penelitian deskriptif untuk variabel intelegensi 

berdasarkan Skala Alfred Binet didapatkan sebanyak 20 mahasiswa (14%) 

mempunyai nilai IQ diantara 85-99 yang berarti sedang, 72 mahasiswa (50%) 

mempunyai nilai IQ diantara 100-114 yang berarti pandai, dan 53 mahasiswa 

(36%) mempunyai nilai IQ diantara 115-129 yang berarti cerdas. Sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa mahasiswa Pendidikan Akuntansi mempunyai 

tingkat intelegensi (IQ) yang bagus dengan kategori pandai sebesar 70 

mahasiswa (48%). Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini:  
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Tabel 4.6 

Daftar Distribusi Nilai IQ 

No. 
Klasifikasi Score 

Intelegensi (KSI) 
Kategori Frekuensi 

Prosentase 

(%) 

1. 145-lebih Sangat Cerdas Sekali - - 

2. 130-144 Sangat Cerdas - - 

3. 115-129 Cerdas 53 36 

4. 100-114 Rata-Rata Atas/ Pandai 72 50 

5. 85-99 
Rata-Rata Bawah/ 

Sedang 
20 14 

6. 70-84 Lemah - - 

7. 55-69 Sangat Lemah - - 

8. 0-54 Sangat Lemah Sekali - - 

 Jumlah 145 100 

Sumber: Data Primer yang Diolah 

4.1.2.3 Prestasi Belajar Mata Kuliah Akuntansi  

Prestasi belajar mata kuliah akuntansi pada mahasiswa program studi 

pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri Semarang 

dinyatakan dalam bentuk angka/ huruf yang lazim berupa Kartu Hasil studi 

(KHS). Kriteria prestasi belajar diambil dari standar yang ada dalam buku 

pedoman akademik Unnes. Di bawah ini adalah kriteria penilaian prestasi 

belajar diperoleh melalui KHS mahasiswa Unnes program studi pendidikan 

akuntansi angkatan 2007 dan 2008. Berdasarkan hasil analisis deskriptif 

untuk variabel prestasi belajar mata kuliah akuntansi pada mahasiswa 

program studi pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 Universitas 

Negeri Semarang yang terangkum dalam tabel 4.7 sebagai berikut: 
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Tabel 4.7. Prestasi Belajar Mahasiswa  

Rentang 
Angka 

Nilai 
Huruf Kategori Frekuensi Persentase 

>85 – 100 A Baik Sekali 4 3 % 
>80 – 85 AB Lebih dari baik 33 23 % 
>70 – 80 B Baik 102 70 % 
>65 – 70 BC Lebih dari cukup 6 4 % 
>60 – 65 C Cukup 0 0 % 
>55 – 60 CD Kurang dari cukup 0 0 % 
>50 – 55 D Kurang 0 0 % 
<50 E Gagal (tidak lulus) 0 0 % 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010. 

Lebih jelasnya prestasi belajar mata kuliah akuntansi pada 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 

Universitas Negeri Semarang dapat disajikan secara grafis pada diagram 

batang berikut ini: 

 

Gambar 4.2. Grafik Distribusi Prestasi Belajar Mahasiswa 

Berdasarkan Gambar 4.2. dapat diketahui bahwa prestasi belajar 

mahasiswa terdapat 102 mahasiswa (70%) memperoleh prestasi baik, yang 

terletak pada interval >70-80. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prestasi 

belajar mahasiswa rata-rata baik. 
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4.1.3. Uji Prasyarat Analisis Regresi Berganda 

4.1.3.1. Uji Normalitas 

Normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov 

smirnov dengan bantuan SPSS release 16. Apabila taraf siginifikansi > 0.05, 

dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas 

data dapat dilihat dari tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
  Minat 

menjadi 
guru Intelegensi 

Prestasi 
belajar 

N 145 145 145
Normal Parametersa Mean 95.21 110.08 76.96

Std. 
Deviation 

8.688 8.004 4.080

Most Extreme 
Differences 

Absolute .060 .108 .041
Positive .060 .092 .039
Negative -.049 -.108 -.041

Kolmogorov-Smirnov Z .718 1.304 .494
Asymp. Sig. (2-tailed) .681 .067 .967
a. Test distribution is Normal.    
     
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010. 

Dari tabel diperoleh nilai signifikansi dari masing-masing variabel 

dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov sebesar 0.681 untuk variabel 

minat menjadi guru, 0.067 untuk variabel intelegensi, dan 0.967 untuk variabel 

prestasi belajar dengan probabilitas > 0.05 yang berarti model regresi tersebut 

berdistribusi normal dengan taraf signifikansi 5%. 
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Selain itu, uji normalitas juga dapat dilihat dari grafik normal probability 

plot. Apabila variabel berdistribusi normal maka penyebaran plot akan berada di 

sekitar dan di sepanjang garis diagonal. Berdasarkan grafik normal probability 

plot, maka variabel berdistribusi normal sebagai berikut: 

   

Gambar 4.3. Hasil Uji Normalitas 

Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Karena hasil pengolahan data menunjukkan model regresi 

berdistribusi normal, sehingga dapat dilanjutkan untuk pengolahan data uji 

asumsi klasik. 

4.1.3.2. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan (Prayitno, 

2009:36). Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi 
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atau regresi linier. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test for linierity 

dengan taraf signifikansi 0.05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan 

yang linier bila signifikansi (linierity) kurang dari 0.05. Hasil uji linieritas dapat 

dilihat dari tabel Anova seperti dalam lampiran menunjukkan taraf signifikansi 

0.000. Karena signifikansi kurang dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa 

antara variabel minat menjadi guru, intelegensi, dan prestasi belajar terdapat 

hubungan yang linier. 

4.1.4.  Uji Asumsi Klasik 

4.1.4.1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent) (Ghozali: 2009: 

95). Model regresi yang baik adalah model regresi yang variabel-variabel 

bebasnya tidak memiliki korelasi yang tinggi atau bebas dari multikolinieritas. 

Deteksi adanya gejala multikolinieritas dengan menggunakan nilai Variance 

Inflaction Factor (VIF) dan tolerance melalui SPSS. Model regresi yang bebas 

multikolinieritas memiliki nilai VIF dibawah 10 dan tolerance diatas 0.1. 

Deteksi lain dengan melihat korelasi antara variabel bebas, apabila masih 

dibawah 0.8, maka dapat disimpulkan tidak mengandung multikolinieritas. Hasil 

uji multikolinieritas dapat digambarkan dalam tabel 4.9 berikut ini: 
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Tabel 4.9. Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 40.204 4.009 10.029 .000   

Minat 
menjadi 
guru 

.257 .032 .548 8.149 .000 .898 1.114

Intelegensi .111 .034 .219 3.253 .001 .898 1.114
a. Dependent Variable: Prestasi belajar   

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010. 

Hasil uji multikolinieritas seperti pada Tabel 4.9. nilai VIF untuk minat 

menjadi guru sebesar 1.114, intelegensi sebesar 1.114 dan tolerance minat 

menjadi guru 0.898, intelegensi 0.898. Nilai VIF untuk variabel minat menjadi 

guru, dan intelegensi < 10, tolerance untuk minat menjadi guru dan intelegensi 

> 0.1 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel 

bebas dalam model regresi. 

4.1.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena varian gangguan yang berbeda antar satu observasi 

ke observasi yang lain (Ghozali: 2009: 125). Untuk mengetahui gejala 

heteroskedastisitas dilakukan dengan mengamati grafik scatterplot melalui 

SPSS. Model yang bebas dari heteroskedastisitas memiliki grafik scatter plot 

dengan pola titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah sumbu Y. 
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Uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut ini:

 

Gambar 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Berdasarkan gambar 4.4 di atas tampak bahwa titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah nol pada sumbu vertikal dan tidak teratur, sehingga dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan 

oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting (Ghozali, 2009: 

127). Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan 

hasil grafik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat 

menjamin keakuratan hasil.  

Selain dengan mengamati grafik scatterplot, penulis menggunakan uji 

Glejser untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas. Jika variabel independen 

signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi 
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terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser 

dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10. Hasil Uji Glejser Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.133 2.227  3.203 .002

Minat menjadi 
guru 

-.014 .018 -.070 -.802 .424

Intelegensi -.029 .019 -.135 -1.550 .123
a. Dependent Variable: Unstandardized 
Residual 

   

Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010. 

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada 

satu pun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi 

variabel dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansinya di atas 

tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan model regresi ini tidak 

mengandung adanya heteroskedastisitas. 

4.1.5.   Hasil Analisis Regresi 

Pengujian hipotesis secara simultan dimaksudkan untuk menguji 

keberartian pengaruh variabel bebas yaitu minat menjadi guru (X1), dan 

intelegensi (X2) dengan prestasi belajar (Y). 

4.1.5.1.Uji Hipotesis 

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 4.9. diperoleh model regresi 

hubungan minat menjadi guru (X1), dan intelegensi (X2) dengan prestasi belajar 
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(Y) untuk mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 

2008 Universitas Negeri Semarang. 

Y= 40.204 + 0.257 X1 + 0.111 X2 

Model regresi tersebut menunjukan bahwa setiap kenaikan 1 poin minat 

menjadi guru akan diikuti dengan kenaikan prestasi belajar sebesar 0.257 

apabila variabel intelegensi dianggap tetap. Setiap terjadi kenaikan 1 poin 

intelegensi akan diikuti dengan kenaikan prestasi belajar sebesar 0.111 apabila 

variabel minat menjadi guru dianggap tetap.  

Secara umum menunjukkan bahwa perubahan minat menjadi guru, dan 

intelegensi pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2007 

dan 2008 Universitas Negeri Semarang ke arah positif akan diikuti dengan 

peningkatan prestasi belajar sebesar 40.204. Model regresi tersebut di atas diuji 

kebermaknaannya menggunakan uji simultan (F) dan uji parsial (t). 

4.1.5.2.Uji Simultan (F) 

Tabel 4.11. Hasil Uji Simultan 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1017.012 2 508.506 52.321 .000a

Residual 1380.101 142 9.719   

Total 2397.112 144    

a. Predictors: (Constant), Intelegensi, Minat menjadi guru   

b. Dependent Variable: Prestasi belajar    
 
Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010. 
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Digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis secara simultan atau 

keseluruhan yaitu untuk mengetahui pengaruh minat menjadi guru, dan 

intelegensi terhadap prestasi belajar mahasiswa. Nilai Fhitung dapat dicari dengan 

menggunakan bantuan program SPSS Release 16. Berdasarkan Tabel 4.11. 

diperoleh Fhitung sebesar 52.321 dengan signifikansi 0.000. Karena harga 

signifikansi (0.000) lebih kecil dari 0.05 maka persamaan garis regresi yang 

didapatkan tersebut bermakna atau dapat digunakan untuk memprediksi prestasi 

belajar bila hanya dipengaruhi oleh minat menjadi guru dan intelegensi.  

4.1.5.3. Uji Parsial (t) 

Untuk menguji apakah variabel bebas mempunyai pengaruh secara 

parsial terhadap variabel terikat, maka digunakan uji t dengan taraf signifikansi 

5%. Apabila dalam uji t diperoleh probabilitas < 0.05 maka Ho ditolak dan 

menerima Ha yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan antara minat 

menjadi guru, dan intelegensi secara parsial terhadap prestasi belajar mahasiswa 

program studi pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri 

Semarang.  

4.1.5.3.1. Pengaruh Minat Menjadi Guru Terhadap Prestasi belajar 

Mahasiswa 

Pengujian hipotesa secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

pengaruh minat menjadi guru (X1) terhadap prestasi belajar mahasiswa (Y). 

Berdasarkan Tabel 4.9. diperoleh nilai konstanta sebesar 40.204, berdasarkan 

pengujian diperoleh koefisien untuk variabel minat menjadi guru sebesar 0.257 

dengan thitung = 8.149 dan pvalue  = 0.000 < 0.05, sehingga Ha diterima. Hal ini 
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berarti bahwa hipotesis kerja Ha yang menyatakan ada pengaruh secara parsial 

minat menjadi guru (X1) terhadap prestasi belajar mahasiswa (Y) diterima. 

Maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial minat menjadi guru berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan 

akuntansi angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri Semarang.  

4.1.5.3.2. Pengaruh Intelegensi Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa 

Pengujian hipotesa secara parsial ini dimaksudkan untuk menguji 

pengaruh intelegensi (X2) terhadap prestasi belajar mahasiswa (Y). Hasil 

pengujian untuk variabel intelegensi diperoleh koefisien sebesar 0.111 dengan 

thitung = 3.253 dan pvalue = 0.001 < 0.05 , sehingga Ha diterima. Hal ini berarti 

hipotesis kerja Ha yang menyatakan ada pengaruh secara parsial intelegensi (X2) 

terhadap prestasi belajar mahasiswa (Y) diterima. Maka dapat disimpulkan 

bahwa secara parsial intelegensi berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar 

mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 

Universitas Negeri Semarang.  

4.1.5.4. Uji Koefisien Determinasi 

Besarnya kontribusi minat menjadi guru dan intelegensi terhadap 

prestasi belajar mahasiswa dapat dilihat dari koefisien determinasi secara 

simultan pada tabel 4.12. berikut: 
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Tabel 4.12. Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .651a .424 .416 3.118

a. Predictors: (Constant), Intelegensi, Minat menjadi guru 
b. Dependent Variable: Prestasi belajar  
 Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010. 

Terlihat pada Tabel 4.12. diperoleh Adjusted R Square = 0.416 artinya 

variabel minat menjadi guru dan intelegensi dapat menerangkan variabilitas 

sebesar 41,6% dari prestasi belajar mahasiswa, sedangkan sisanya diterangkan 

oleh variabel lain di luar minat menjadi guru, dan intelegensi di mana Adjusted 

R Square merupakan koefisien determinasi. 

4.1.5.5.  Uji Koefisien Determinasi Parsial (r2) 

Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh masing-masing 

prediktor atau variabel, maka menggunakan koefisien determinasi secara 

parsial. Dalam penelitian ini nilai r2 diperoleh dengan menggunakan bantuan 

komputer program SPSS release 16. 

Tabel 4.13 Uji Koefisien Determinasi Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

T Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part

1 (Constant) 40.204 4.009  10.029 .000    

Minat menjadi 
guru 

.257 .032 .548 8.149 .000 .618 .564 .519

Intelegensi .111 .034 .219 3.253 .001 .394 .263 .207
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients

T Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part

1 (Constant) 40.204 4.009  10.029 .000    

Minat menjadi 
guru 

.257 .032 .548 8.149 .000 .618 .564 .519

Intelegensi .111 .034 .219 3.253 .001 .394 .263 .207
a. Dependent Variable: Prestasi 
belajar 

      

    Sumber: Data Primer yang Diolah, 2010. 

Hasil uji parsial pada Tabel 4.13. diperoleh koefisien korelasi parsial 

minat menjadi guru terhadap prestasi belajar mahasiswa sebesar 0.564 sehingga 

nilai r2 = 0.3181 yang berarti perubahan prestasi belajar akuntansi mahasiswa 

dipengaruhi oleh minat menjadi guru sebesar 31,81%, dan koefisien korelasi 

intelegensi terhadap prestasi belajar mahasiswa sebesar 0.263 sehingga nilai r2 = 

0.0692 yang berarti perubahan prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh 

intelegensi sebesar 6.92%. Dari koefisien korelasi parsial tersebut menunjukkan 

bahwa variabel minat menjadi guru mempunyai sumbangan kontribusi lebih 

tinggi dibandingkan dengan variabel intelegensi. 

 

4.2. Pembahasan 

4.2.1. Pengaruh Minat Menjadi Guru Terhadap Prestasi Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis deskriptif setiap 

indikator pengukur minat menjadi guru meliputi ketertarikan terhadap profesi 

guru termasuk dalam kategori tinggi sebesar 59% atau 85 mahasiswa, sikap 
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terhadap tugas keakuntansian mempunyai kategori tinggi sebesar 72% atau 105 

mahasiswa, wawasan terhadap bidang keakuntansian termasuk dalam kategori 

tinggi sebesar 75% atau 109 mahasiswa. Kesimpulan yang dapat diambil minat 

menjadi guru pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2007 dan 2008 

Universitas Negeri Semarang termasuk dalam kategori tinggi. 

Menurut Ginting (2003: 98) minat berarti kecenderungan hati (keinginan, 

kesukaan) terhadap sesuatu. Semakin besar minat seseorang terhadap sesuatu, 

perhatiannya lebih mudah tercurah pada hal tersebut. Dengan minat yang tinggi 

untuk menjadi guru akan memberi kemudahan mahasiswa dalam belajar. Minat 

merupakan modal yang besar untuk menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya 

tidak adanya minat seorang mahasiswa terhadap sesuatu akan menimbulkan 

kesulitan dalam mencapainya. Dengan tertarik terhadap profesi guru akuntansi 

akan memudahkan seseorang dalam mewujudkan cita-cita. Seseorang tersebut 

akan berusaha mewujudkan cita-citanya dengan selalu berusaha mendapatkan 

nilai optimal dalam bidang yang disukainya yaitu akuntansi. Ketertarikan itu bisa 

diwujudkan dengan selalu mengerjakan tugas sendiri dan mengumpulkan tepat 

waktu, selalu mengikuti pelajaran keakuntansian dan tidak pernah membolos. Hal 

itu disebabkan setelah lulus nanti idealnya seseorang itu harus mengajar akuntansi 

sehingga harus menguasai hal-hal yang berkaitan dengan keakuntansian. Untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang keakuntansian seorang mahasiswa dapat 

membaca buku-buku yang berisi tentang keakuntansian jika ada waktu luang, 

mencari buku-buku lain selain yang diwajibkan oleh dosen pengampunya, dapat 
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mencari tambahan pengetahuan akuntansi melalui internet, serta mengerjakan 

soal-soal akuntansi. 

Hasil uji t untuk variabel minat menjadi guru menunjukkan tanda positif. 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh koefisien untuk variabel minat menjadi 

guru sebesar 0.257 dengan thitung = 8.149 dan pvalue = 0.000 < 0.05 dan mempunyai 

kontribusi terhadap prestasi belajar sebesar 31,81%. Hal ini menunjukkan bahwa 

variasi prestasi belajar mampu dijelaskan oleh variasi minat menjadi guru. 

Semakin tinggi minat menjadi guru yang ditunjukkan dengan ketertarikan 

terhadap profesi guru, sikap terhadap tugas keakuntansian, dan wawasan terhadap 

bidang keakuntansian, maka prestasi belajar yang dicapai akan tinggi pula.  

Hasil tersebut senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Woro (2006) 

yang menyimpulkan adanya pengaruh yang signifikan antara minat menjadi guru  

terhadap prestasi belajar sebesar 11,3% pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Jurusan Ekonomi Unnes angkatan 2001/2002. Penelitian di atas menunjukkan 

bahwa apabila seseorang mempunyai minat pada suatu bidang tertentu maka akan 

berpengaruh pada hasil, dalam hal ini prestasi belajar.  

4.2.2. Pengaruh Intelegensi Terhadap Prestasi Belajar 

Di samping minat menjadi guru, intelegensi juga mempengaruhi prestasi 

belajar. Intelegensi merupakan faktor internal yang timbul dalam diri individu 

(Slameto, 2010: 54). Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis 

deskriptif pengukur intelegensi didapatkan sebanyak 20 mahasiswa (14%) 

mempunyai nilai IQ diantara 85-99 yang berarti sedang, 70 mahasiswa (48%) 

mempunyai nilai IQ diantara 100-114 yang berarti pandai, dan 52 mahasiswa 
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(36%) mempunyai nilai IQ diantara 115-129 yang berarti cerdas. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa mahasiswa Pendidikan Akuntansi mempunyai tingkat 

intelegensi (IQ) yang bagus dengan kategori pandai. 

Menurut Azwar (1996: 2) intelegensi adalah istilah yang menggambarkan 

kecerdasan, kepintaran, ataupun kemampuan untuk memecahkan problem yang 

dihadapi. Menurut Djamarah (2002: 53) Intelegensi terdiri dari tiga jenis yaitu 

kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan ke dalam situasi yang baru 

dengan cepat dan efektif, kemampuan untuk menggunakan konsep yang abstrak 

secara efektif, dan kemampuan untuk memahami hubungan dan mempelajarinya 

dengan cepat. Variabel intelegensi berdasarkan hasil penelitian memberikan 

pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar. Intelegensi mempengaruhi 

prestasi belajar karena intelegensi yang dimiliki seseorang sangat mempengaruhi 

kemampuan mahasiswa dalam menerima pelajaran. Seseorang yang mempunyai 

intelegensi tinggi akan lebih mudah dalam belajar sehingga dapat mencapai 

prestasi yang diharapkan. 

Hasil uji t untuk variabel intelegensi menunjukan tanda positif. Hasil 

pengujian untuk variabel intelegensi diperoleh koefisien sebesar 0.111 dengan 

thitung = 3.253 dan pvalue = 0.001 < 0.05, sehingga H0 ditolak berarti hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh secara parsial intelegensi terhadap prestasi belajar 

mahasiswa diterima.  

Hal ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa 

intelegensi berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar, seperti penelitian 

oleh Ika (2010) dan Rani (2008). Penelitian Ika (2010) menyimpulkan secara 
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parsial tingkat intelegensi berpengaruh terhadap hasil belajar pelajaran ekonomi 

sebesar 2.99% , kecerdasan emosional 2.59%, dan persepsi siswa mengenai 

pengelolaan kelas 3.88% sedangkan penelitian Rani (2008) menyatakan secara 

parsial tingkat kecerdasan berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi sebesar 

23.1%, cara belajar 46.5%, dan minat siswa dalam memilih program studi 

akuntansi sebesar 50.7%. Hal ini berarti dengan intelegensi yang tinggi maka 

prestasi yang dicapai akan lebih baik.   

4.2.3. Pengaruh Minat Menjadi Guru dan Intelegensi Terhadap Prestasi 

Belajar 

Besarnya sumbangan yang diberikan oleh variabel minat menjadi guru, 

dan intelegensi terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan 

akuntansi angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri Semarang secara simultan 

dapat dikatakan baik yaitu sebesar 0.416 atau 41,60%.  

Besarnya kontribusi minat menjadi guru, dan intelegensi terhadap prestasi 

belajar mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 

Universitas Negeri Semarang memberikan gambaran bahwa tidak sepenuhnya 

prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh minat menjadi guru, dan intelegensi 

akan tetapi masih ada faktor lain yang turut mempengaruhi yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. Namun minat menjadi guru, dan intelegensi secara bersama-

sama tetap mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Perubahan 

besar kecilnya kedua variabel tersebut dapat mempengaruhi besar kecilnya 

prestasi belajar mahasiswa. Menyadari akan hal tersebut minat menjadi guru dan 

intelegensi perlu ditingkatkan untuk mencapai prestasi belajar yang diinginkan.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

1. Minat menjadi guru berpengaruh secara positif (31,81%) terhadap prestasi 

belajar mata kuliah akuntansi pada mahasiswa program studi pendidikan 

akuntansi angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri Semarang.  

2. Intelegensi berpengaruh secara positif (6,92%) terhadap prestasi belajar mata 

kuliah akuntansi pada mahasiswa program studi pendidikan akuntansi 

angkatan 2007 dan 2008 Universitas Negeri Semarang. 

3. Minat menjadi guru dan intelegensi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap prestasi belajar mata kuliah akuntansi (41,6%) pada mahasiswa 

program studi pendidikan akuntansi angkatan 2007 dan 2008 Universitas 

Negeri Semarang.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hasil penelitian, ada beberapa 

saran yang dapat penulis berikan antara lain: 

1. Bagi mahasiswa yang memutuskan masuk program ilmu pendidikan akuntansi 

hendaknya mempunyai minat menjadi guru akuntansi yang tinggi agar dapat 

meningkatkan prestasi belajar akuntansi.  
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2. Bagi jurusan dalam menerima calon mahasiswa baru perlu 

mempertimbangkan minat mahasiswa untuk menjadi guru dan intelegensinya, 

karena dengan minat dan intelegensi yang tinggi seseorang lebih mudah dalam 

belajar sehingga prestasi yang didapat bisa maksimal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa karena prestasi 

belajar akuntansi dalam penelitian ini hanya dipengaruhi oleh dua variabel 

saja sehingga peneliti selanjutnya dapat menambah variabel lain dalam 

penelitian. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN UJI COBA 

PENGARUH MINAT MENJADI GURU DAN INTELEGENSI TERHADAP 

 PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH AKUNTANSI PADA MAHASISWA 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2007 DAN 

2008 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

Variabel Indikator No. soal Jumlah 

Minat menjadi Guru 

a. Ketertarikan terhadap 
profesi guru 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 9 butir soal 

b. Sikap terhadap tugas-
tugas keakuntansian 

10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18 

9 butir soal 

c. Wawasan terhadap 
bidang keakuntansian 

19, 20, 21, 
22, 23, 24, 

25 
7 butir soal 

JUMLAH   43 butir soal 
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Lampiran 2 

ANGKET UJI COBA 

PENGARUH MINAT MENJADI GURU DAN INTELEGENSI 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH 

AKUNTANSI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI 

PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2007 DAN 2008 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

 

 

TITIK KURNIAWATI 

7101406647 

Pend. Akuntansi 

 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 
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ANGKET UJI COBA 

 

 Kepada 

 Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

 Di Unnes 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ Pengaruh Minat menjadi 

Guru dan Intelegensi terhadap Prestasi Belajar Mata Kuliah Akuntansi pada 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2007 dan 2008 

Universitas Negeri Semarang”. Maka saya bermaksud melakukan penelitian guna 

membutuhkan informasi dari mahasiswa melalui pengisian angket penelitian ini. 

Untuk keperluan tersebut maka dengan segala kerendahan hati saya memohon 

kesediaan mahasiswa untuk berkenan meluangkan waktu mengisi angket 

penelitian ini dengan tulus sesuai keadaan yang dialami. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terimakasih. 

 

 Hormat saya, 

 Peneliti 

 

 Titik Kurniawati 
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ANGKET UJI COBA 

PENGARUH MINAT MENJADI GURU DAN INTELEGENSI 

 TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH AKUNTANSI PADA 

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

ANGKATAN 2007 DAN 2008 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

I. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulislah terlebih dahulu NIM, dan berilah tanda Check list (√) pada pilihan 

jenis kelamin, pekerjaan orang tua, tempat tinggal, dan cita-cita anda 

2. Bacalah setiap pertayaan secara teliti sebelum anda menjawab 

3. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda Check list (√) pada 

kolom yang tersedia 

4. Jawaban yang anda berikan tidak mempengaruhi nilai anda, dan demi 

tercapainya hasil penelitian ini, maka jawablah sesuai dengan kondisi yang 

anda alami tanpa ada pengaruh dari orang lain 

5. Periksa kembali identitas dan jawaban anda sebelum menyerahkan angket 

ini 

6. Alternatif jawaban yang tersedia memiliki 5 (lima) kemungkinan : 

SS : Sangat setuju 

S : Setuju 

RR : Ragu-ragu 

TS : Tidak setuju 

STS : Sangat tidak setuju 
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II. IDENTITAS RESPONDEN 

 
NIM  :            

Jenis Kelamin : 

  Laki-laki   Perempuan    

Pekerjaan Orang Tua :   

  Pegawai Negeri/Guru  Wiraswasta 

Tempat Tinggal :       

  Di Kos Di Rumah 

Cita-cita  :    

  Pendidik/ Guru Non Pendidik, ............. 

 
 

Variabel Minat menjadi Guru  

No. Uraian Jawaban 
SS S RR TS STS

A. Ketertarikan terhadap Profesi Guru      

1. Saya memilih program studi Pendidikan Akuntansi 
karena saya menyukai program studi tersebut. 

     

2. Saya masuk program studi Pendidikan Akuntansi 
karena prestasi saya mendukung untuk masuk 
program studi tersebut. 

     

3. Saya senang masuk jurusan Pendidikan Akuntansi 
sehingga memudahkan saya dalam mewujudkan 
cita-cita untuk menjadi guru. 

     

4. Saya mempunyai keinginan untuk menjadi guru 
sejak saya duduk di bangku Sekolah Menengah. 

     

5. Sudah sejak lama saya tertarik untuk menekuni 
profesi seorang guru. 

     

6. Saya memilih profesi guru atas dorongan dalam 
diri saya sendiri, bukan karena dorongan orang tua, 
teman ataupun guru. 

     

7. Profesi guru adalah profesi yang menyenangkan 
sehingga saya ingin menjadi guru. 

     

8. Saya tertarik terhadap profesi guru karena profesi 
guru merupakan tugas mulia. 

     

9. Saya akan tetap menjadi guru walaupun orang lain 
berkata bahwa profesi guru itu merupakan 
pekerjaan yang sulit. 
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No. Uraian Jawaban 
SS S RR TS STS

B. Sikap terhadap Tugas-tugas Keakuntansian      

10. Saya selalu berusaha semaksimal mungkin dalam 
mengerjakan tugas-tugas keakuntansian. 

     

11. Saya berusaha mengerjakan sendiri jika mendapat 
tugas-tugas keakuntansian. 

     

12. Saya merasa yakin dengan kemampuan saya 
sendiri. 

     

13. Saya selalu berusaha mengumpulkan tugas tepat 
pada waktunya. 

     

14. Saya merasa tidak tenang untuk santai atau istirahat 
apabila ada tugas tentang keakuntansian yang 
belum selesai.  

     

15. Saya selalu mengikuti pelajaran bidang 
keakuntansian dan tidak pernah membolos. 

     

16. Setiap dosen menyampaikan materi, saya selalu 
mencatat materi yang saya anggap penting. 

     

17. Ketika ulangan saya berusaha menjawab 
pertanyaan dengan kemampuan saya sendiri. 

     

18. Jika saya mendapat nilai jelek pada waktu ulangan, 
saya akan berusaha untuk belajar lebih giat supaya 
nilai keakuntansian saya menjadi baik. 

     

C. Wawasan terhadap Bidang Keakuntansian      

19. Ketika dosen sedang mengajar atau menyampaikan 
materi saya selalu berkonsentrasi dan 
memperhatikan  dengan sungguh-sungguh. 

     

20. Saya selalu menyempatkan diri membaca buku-
buku yang berisi tentang keakuntansian. 

     

21. Untuk menjadi guru akuntansi, saya harus belajar 
terus menerus untuk memperkaya diri dengan 
berbagai ilmu pengetahuan khususnya tentang 
akuntansi. 

     

22. Saya mencari tambahan pengetahuan tentang 
akuntansi melalui internet. 

     

23. Saya selalu berusaha menemukan hal-hal baru 
untuk menambah pengetahuan keakuntansian. 

     

24. Saya mempunyai buku-buku yang lengkap untuk 
mata kuliah bidang keakuntansian. 

     

25. Saya berusaha mencari buku-buku akuntansi yang 
relevan selain yang diwajibkan oleh dosen. 

     

 
Terima Kasih 
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DAFTAR NAMA RESPONDEN UJI COBA INSTRUMEN 
MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

ANGKATAN 2006 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

NO KODE NAMA KELAS 
1 UC-1 Andi Dwi Listiyono Pend. Akt 06 
2 UC-2 Ita Ariyanti Pend. Akt 06 
3 UC-3 Yuanita Prasetyaningsih Pend. Akt 06 
4 UC-4 Deni Nur Heti Mulyani Pend. Akt 06 
5 UC-5 Ervin Tri Wahyudi Pend. Akt 06 
6 UC-6 Fitri Baihaqi Pend. Akt 06 
7 UC-7 Umi Aqhidatul Ilmi Pend. Akt 06 
8 UC-8 Nurul Hidayatil M. Pend. Akt 06 
9 UC-9 Yusup Suliyanto Pend. Akt 06 
10 UC-10 Dwi Febrio Admaja Pend. Akt 06 
11 UC-11 Dyta Sulistyaningsih Pend. Akt 06 
12 UC-12 Hanifah Setyasih Pend. Akt 06 
13 UC-13 Punti Hargi Wijaya Pend. Akt 06 
14 UC-14 Nurun Nisa’ Pend. Akt 06 
15 UC-15 Anintya Cahyaningrum Pend. Akt 06 
16 UC-16 Fajar Yanuarto Pend. Akt 06 
17 UC-17 Heni Fajar Rukiyanti Pend. Akt 06 
18 UC-18 Wahyu Anggoro Setiyaji Pend. Akt 06 
19 UC-19 Hetika Pend. Akt 06 
20 UC-20 Adang Cony P. Pend. Akt 06 
21 UC-21 Zakia Rahma M. Pend. Akt 06 
22 UC-22 Eva Puspita Pend. Akt 06 
23 UC-23 Sri Novitasari Pend. Akt 06 
24 UC-24 Siti Rahayuningsih Pend. Akt 06 
25 UC-25 Edi Waluyo Utomo Pend. Akt 06 
26 UC-26 Dewi Yuli Arum Pend. Akt 06 
27 UC-27 Asriningtyas Pend. Akt 06 
28 UC-28 Zahrida Nur Afiati Pend. Akt 06 
29 UC-29 Prima Desiana Pend. Akt 06 
30 UC-30 Setyani Widiastri Pend. Akt 06 

 

Lampiran 3 
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Tabel Persiapan Uji Validitas dan Reliabilitas Angket Variabel Minat Menjadi Guru (X1) 
 

No Kode Variabel X1 (butir soal) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 UC-1 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 3 2 4 3 3 
2 UC-2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 
3 UC-3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 5 5 4 3 4 3 3 4 4 4 5 5 
4 UC-4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 
5 UC-5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5 5 5 3 4 3 5 4 4 4 5 5 
6 UC-6 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 5 
7 UC-7 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 
8 UC-8 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 
9 UC-9 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 3 5 

10 UC-10 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
11 UC-11 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 2 2 2 2 
12 UC-12 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 
13 UC-13 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 
14 UC-14 2 1 4 3 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 3 1 4 1 4 3 1 3 1 1 
15 UC-15 4 4 3 3 3 1 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 4 
16 UC-16 4 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 3 1 4 4 2 4 4 
17 UC-17 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
18 UC-18 3 4 3 1 3 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 4 3 
19 UC-19 4 2 3 2 2 2 3 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 2 4 3 4 2 
20 UC-20 5 5 5 3 5 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 
21 UC-21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 

Lampiran 4 
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22 UC-22 3 4 4 2 1 1 2 5 3 4 4 4 5 3 5 5 4 5 5 3 5 4 4 5 3 
23 UC-23 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 2 4 2 1 4 4 4 4 4 2 4 
24 UC-24 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 UC-25 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
26 UC-26 4 4 4 2 1 3 5 4 4 1 3 2 1 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 1 1 
27 UC-27 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 3 4 2 4 4 4 4 2 2 4 4 
28 UC-28 4 5 4 2 3 5 5 5 5 4 3 5 4 3 2 4 5 5 4 2 4 3 3 2 2 
29 UC-29 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
30 UC-30 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 
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Lampiran 5 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Angket  

Variabel Minat Menjadi Guru (X1) Menggunakan SPSS 
Validitas 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25

P1 

Pearson 
Correlation 1 .464** .571** .511** .618** .530** .556** .110 .272 -.066 .189 .243 .008 .101 -.059 .126 .227 -.092 .329 -.021 .149 .330 .092 .022 .30

Sig. (2-tailed) .010 .001 .004 .000 .003 .001 .564 .146 .727 .316 .197 .968 .596 .758 .507 .227 .630 .076 .913 .432 .075 .627 .908 .09
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P2 

Pearson 
Correlation .464** 1 .528** .109 .284 .231 .439* .272 .204 -.076 .127 .230 -.014 .285 .136 .316 .243 .355 .570** .282 .488** .249 .112 .136 .32

Sig. (2-tailed) .010  .003 .568 .129 .220 .015 .145 .280 .690 .504 .222 .941 .127 .475 .089 .196 .054 .001 .132 .006 .184 .556 .474 .08
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P3 

Pearson 
Correlation .571** .528** 1 .440* .431* .351 .268 .129 .399* -.019 .047 .113 .015 .360 .354 .246 .052 .217 .194 .308 .148 .055 .240 .005 .04

Sig. (2-tailed) .001 .003  .015 .017 .057 .152 .496 .029 .923 .807 .552 .937 .051 .055 .191 .785 .250 .304 .098 .436 .771 .201 .979 .81
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P4 

Pearson 
Correlation .511** .109 .440* 1 .740** .508** .483** .104 .628** .223 .117 .088 .236 .240 .133 .093 .120 -.046 .209 .231 .176 .310 .299 .319 .591

Sig. (2-tailed) .004 .568 .015 .000 .004 .007 .585 .000 .236 .538 .646 .210 .201 .484 .624 .527 .810 .267 .219 .353 .095 .109 .085 .00
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P5 

Pearson 
Correlation .618** .284 .431* .740** 1 .740** .510** .144 .519** .262 .024 .099 .264 .279 -.011 -.038 .099 -.013 .137 .269 .268 .249 .145 .270 .560

Sig. (2-tailed) .000 .129 .017 .000 .000 .004 .448 .003 .161 .902 .601 .159 .135 .955 .842 .603 .945 .471 .150 .152 .184 .443 .149 .00
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P6 

Pearson 
Correlation .530** .231 .351 .508** .740** 1 .685** .282 .595** .006 -.045 .090 -.020 .177 -.074 .054 .227 -.011 .116 .173 .260 .140 .020 .006 .22

Sig. (2-tailed) .003 .220 .057 .004 .000 .000 .131 .001 .974 .814 .635 .915 .348 .698 .775 .228 .954 .541 .360 .166 .460 .915 .975 .23
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P7 

Pearson 
Correlation .556** .439* .268 .483** .510** .685** 1 .349 .640** -.117 .075 .080 -.212 .148 -.056 .058 .357 .169 .366* .107 .280 .359 .029 -.016 .21

Sig. (2-tailed) .001 .015 .152 .007 .004 .000 .058 .000 .539 .694 .675 .260 .434 .771 .763 .053 .371 .047 .573 .134 .051 .878 .934 .25
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P8 

Pearson 
Correlation .110 .272 .129 .104 .144 .282 .349 1 .271 .279 .286 .248 .250 .132 .141 .243 .422* .614** .433* .245 .510** .329 .000 .083 -.09

Sig. (2-tailed) .564 .145 .496 .585 .448 .131 .058 .148 .136 .125 .187 .182 .488 .457 .197 .020 .000 .017 .192 .004 .075 1.000 .661 .62
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P9 

Pearson 
Correlation .272 .204 .399* .628** .519** .595** .640** .271 1 .141 -.027 .084 .058 .333 .128 .154 .199 .208 .149 .229 .165 .312 .317 .196 .30

Sig. (2-tailed) .146 .280 .029 .000 .003 .001 .000 .148 .457 .886 .657 .762 .072 .500 .416 .292 .270 .432 .225 .384 .093 .087 .299 .10
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3
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P10 

Pearson 
Correlation -.066 -.076 -.019 .223 .262 .006 -.117 .279 .141 1 .382* .459* .655** .433* .284 .231 .371* .429* .093 .202 .012 .283 .149 .480** .27

Sig. (2-tailed) .727 .690 .923 .236 .161 .974 .539 .136 .457 .037 .011 .000 .017 .129 .219 .043 .018 .627 .285 .951 .130 .432 .007 .15
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P11 

Pearson 
Correlation .189 .127 .047 .117 .024 -.045 .075 .286 -.027 .382* 1 .701** .232 .189 .315 .236 .801** .229 .455* .003 .245 .547** .260 .349 .17

Sig. (2-tailed) .316 .504 .807 .538 .902 .814 .694 .125 .886 .037 .000 .217 .318 .090 .209 .000 .223 .011 .988 .192 .002 .166 .059 .34
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P12 

Pearson 
Correlation .243 .230 .113 .088 .099 .090 .080 .248 .084 .459* .701** 1 .447* .180 .134 .187 .735** .307 .247 -.144 .157 .485** .165 .374* .28

Sig. (2-tailed) .197 .222 .552 .646 .601 .635 .675 .187 .657 .011 .000  .013 .340 .481 .323 .000 .099 .189 .448 .406 .007 .382 .042 .12
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P13 

Pearson 
Correlation .008 -.014 .015 .236 .264 -.020 -.212 .250 .058 .655** .232 .447* 1 .265 .179 .210 .191 .273 .117 .170 .135 .383* .243 .447* .39

Sig. (2-tailed) .968 .941 .937 .210 .159 .915 .260 .182 .762 .000 .217 .013 .157 .344 .266 .312 .145 .538 .368 .477 .037 .196 .013 .03
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P14 

Pearson 
Correlation .101 .285 .360 .240 .279 .177 .148 .132 .333 .433* .189 .180 .265 1 .730** .347 .152 .377* .022 .561** .014 .210 .351 .346 .24

Sig. (2-tailed) .596 .127 .051 .201 .135 .348 .434 .488 .072 .017 .318 .340 .157 .000 .060 .422 .040 .909 .001 .942 .266 .057 .061 .18
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P15 

Pearson 
Correlation -.059 .136 .354 .133 -.011 -.074 -.056 .141 .128 .284 .315 .134 .179 .730** 1 .401* .163 .404* .166 .389* .139 .305 .475** .340 .13

Sig. (2-tailed) .758 .475 .055 .484 .955 .698 .771 .457 .500 .129 .090 .481 .344 .000 .028 .388 .027 .380 .034 .463 .102 .008 .066 .47
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P16 

Pearson 
Correlation .126 .316 .246 .093 -.038 .054 .058 .243 .154 .231 .236 .187 .210 .347 .401* 1 .336 .346 .411* .498** .168 .341 .409* .305 .14

Sig. (2-tailed) .507 .089 .191 .624 .842 .775 .763 .197 .416 .219 .209 .323 .266 .060 .028 .069 .061 .024 .005 .376 .065 .025 .101 .45
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P17 

Pearson 
Correlation .227 .243 .052 .120 .099 .227 .357 .422* .199 .371* .801** .735** .191 .152 .163 .336 1 .289 .599** -.058 .278 .595** .262 .393* .17

Sig. (2-tailed) .227 .196 .785 .527 .603 .228 .053 .020 .292 .043 .000 .000 .312 .422 .388 .069 .121 .000 .760 .136 .001 .162 .032 .36
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P18 

Pearson 
Correlation -.092 .355 .217 -.046 -.013 -.011 .169 .614** .208 .429* .229 .307 .273 .377* .404* .346 .289 1 .296 .224 .395* .252 .071 .194 -.01

Sig. (2-tailed) .630 .054 .250 .810 .945 .954 .371 .000 .270 .018 .223 .099 .145 .040 .027 .061 .121 .112 .235 .031 .178 .710 .303 .94
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P19 

Pearson 
Correlation .329 .570** .194 .209 .137 .116 .366* .433* .149 .093 .455* .247 .117 .022 .166 .411* .599** .296 1 .142 .591** .613** .421* .322 .33

Sig. (2-tailed) .076 .001 .304 .267 .471 .541 .047 .017 .432 .627 .011 .189 .538 .909 .380 .024 .000 .112 .453 .001 .000 .021 .083 .06
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P20 
Pearson 
Correlation -.021 .282 .308 .231 .269 .173 .107 .245 .229 .202 .003 -.144 .170 .561** .389* .498** -.058 .224 .142 1 .248 .188 .281 .204 .15

Sig. (2-tailed) .913 .132 .098 .219 .150 .360 .573 .192 .225 .285 .988 .448 .368 .001 .034 .005 .760 .235 .453 .186 .320 .133 .281 .42
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P21 

Pearson 
Correlation .149 .488** .148 .176 .268 .260 .280 .510** .165 .012 .245 .157 .135 .014 .139 .168 .278 .395* .591** .248 1 .402* .192 .213 .37

Sig. (2-tailed) .432 .006 .436 .353 .152 .166 .134 .004 .384 .951 .192 .406 .477 .942 .463 .376 .136 .031 .001 .186 .028 .310 .258 .04
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P22 

Pearson 
Correlation .330 .249 .055 .310 .249 .140 .359 .329 .312 .283 .547** .485** .383* .210 .305 .341 .595** .252 .613** .188 .402* 1 .499** .507** .535

Sig. (2-tailed) .075 .184 .771 .095 .184 .460 .051 .075 .093 .130 .002 .007 .037 .266 .102 .065 .001 .178 .000 .320 .028  .005 .004 .00
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P23 

Pearson 
Correlation .092 .112 .240 .299 .145 .020 .029 .000 .317 .149 .260 .165 .243 .351 .475** .409* .262 .071 .421* .281 .192 .499** 1 .263 .36

Sig. (2-tailed) .627 .556 .201 .109 .443 .915 .878 1.000 .087 .432 .166 .382 .196 .057 .008 .025 .162 .710 .021 .133 .310 .005  .160 .04
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P24 

Pearson 
Correlation .022 .136 .005 .319 .270 .006 -.016 .083 .196 .480** .349 .374* .447* .346 .340 .305 .393* .194 .322 .204 .213 .507** .263 1 .680

Sig. (2-tailed) .908 .474 .979 .085 .149 .975 .934 .661 .299 .007 .059 .042 .013 .061 .066 .101 .032 .303 .083 .281 .258 .004 .160  .00
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

P25 

Pearson 
Correlation .309 .321 .045 .591** .560** .222 .215 -.092 .300 .270 .177 .285 .392* .248 .137 .141 .171 -.014 .339 .153 .377* .535** .363* .680** 

Sig. (2-tailed) .097 .084 .813 .001 .001 .239 .254 .629 .107 .150 .349 .127 .032 .186 .471 .456 .366 .943 .066 .420 .040 .002 .049 .000  
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

JML 

Pearson 
Correlation .503** .546** .488** .620** .629** .492** .516** .471** .568** .477** .499** .516** .443* .565** .455* .490** .598** .456* .605** .443* .512** .703** .487** .582** .620

Sig. (2-tailed) .005 .002 .006 .000 .000 .006 .004 .009 .001 .008 .005 .004 .014 .001 .012 .006 .000 .011 .000 .014 .004 .000 .006 .001 .00
N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
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Reliabilitas 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 
Based on 

Standardized Items N of Items 

.891 .895 25

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

P1 3.9667 .76489 30
P2 3.8333 1.05318 30
P3 3.9333 .78492 30
P4 3.5333 1.10589 30
P5 3.5667 1.13512 30
P6 3.6333 1.15917 30
P7 3.9667 .80872 30
P8 4.2667 .52083 30
P9 4.0333 .66868 30
P10 3.8333 .79148 30
P11 3.4333 .81720 30
P12 3.6000 .85501 30
P13 4.1333 .77608 30
P14 3.8000 .80516 30
P15 3.9000 .84486 30
P16 3.9333 .69149 30
P17 3.5333 .89955 30
P18 3.9667 .99943 30
P19 3.7333 .78492 30
P20 3.5333 1.00801 30
P21 4.0333 .61495 30
P22 3.5667 .89763 30
P23 3.5000 .73108 30
P24 3.5667 1.16511 30
P25 3.5667 1.10433 30
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Inter-Item Correlation Matrix
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 
P1 1.000 .464 .571 .511 .618 .530 .556 .110 .272 -.066 .189 .243 .008 .101 -.059 .126 .227 -.092 .329 -.021 .149 .330 .092 .022 .309 
P2 .464 1.000 .528 .109 .284 .231 .439 .272 .204 -.076 .127 .230 -.014 .285 .136 .316 .243 .355 .570 .282 .488 .249 .112 .136 .321 
P3 .571 .528 1.000 .440 .431 .351 .268 .129 .399 -.019 .047 .113 .015 .360 .354 .246 .052 .217 .194 .308 .148 .055 .240 .005 .045 
P4 .511 .109 .440 1.000 .740 .508 .483 .104 .628 .223 .117 .088 .236 .240 .133 .093 .120 -.046 .209 .231 .176 .310 .299 .319 .591 
P5 .618 .284 .431 .740 1.000 .740 .510 .144 .519 .262 .024 .099 .264 .279 -.011 -.038 .099 -.013 .137 .269 .268 .249 .145 .270 .560 
P6 .530 .231 .351 .508 .740 1.000 .685 .282 .595 .006 -.045 .090 -.020 .177 -.074 .054 .227 -.011 .116 .173 .260 .140 .020 .006 .222 
P7 .556 .439 .268 .483 .510 .685 1.000 .349 .640 -.117 .075 .080 -.212 .148 -.056 .058 .357 .169 .366 .107 .280 .359 .029 -.016 .215 
P8 .110 .272 .129 .104 .144 .282 .349 1.000 .271 .279 .286 .248 .250 .132 .141 .243 .422 .614 .433 .245 .510 .329 .000 .083 -.092 
P9 .272 .204 .399 .628 .519 .595 .640 .271 1.000 .141 -.027 .084 .058 .333 .128 .154 .199 .208 .149 .229 .165 .312 .317 .196 .300 
P10 -.066 -.076 -.019 .223 .262 .006 -.117 .279 .141 1.000 .382 .459 .655 .433 .284 .231 .371 .429 .093 .202 .012 .283 .149 .480 .270 
P11 .189 .127 .047 .117 .024 -.045 .075 .286 -.027 .382 1.000 .701 .232 .189 .315 .236 .801 .229 .455 .003 .245 .547 .260 .349 .177 
P12 .243 .230 .113 .088 .099 .090 .080 .248 .084 .459 .701 1.000 .447 .180 .134 .187 .735 .307 .247 -.144 .157 .485 .165 .374 .285 
P13 .008 -.014 .015 .236 .264 -.020 -.212 .250 .058 .655 .232 .447 1.000 .265 .179 .210 .191 .273 .117 .170 .135 .383 .243 .447 .392 
P14 .101 .285 .360 .240 .279 .177 .148 .132 .333 .433 .189 .180 .265 1.000 .730 .347 .152 .377 .022 .561 .014 .210 .351 .346 .248 
P15 -.059 .136 .354 .133 -.011 -.074 -.056 .141 .128 .284 .315 .134 .179 .730 1.000 .401 .163 .404 .166 .389 .139 .305 .475 .340 .137 
P16 .126 .316 .246 .093 -.038 .054 .058 .243 .154 .231 .236 .187 .210 .347 .401 1.000 .336 .346 .411 .498 .168 .341 .409 .305 .141 
P17 .227 .243 .052 .120 .099 .227 .357 .422 .199 .371 .801 .735 .191 .152 .163 .336 1.000 .289 .599 -.058 .278 .595 .262 .393 .171 
P18 -.092 .355 .217 -.046 -.013 -.011 .169 .614 .208 .429 .229 .307 .273 .377 .404 .346 .289 1.000 .296 .224 .395 .252 .071 .194 -.014 
P19 .329 .570 .194 .209 .137 .116 .366 .433 .149 .093 .455 .247 .117 .022 .166 .411 .599 .296 1.000 .142 .591 .613 .421 .322 .339 
P20 -.021 .282 .308 .231 .269 .173 .107 .245 .229 .202 .003 -.144 .170 .561 .389 .498 -.058 .224 .142 1.000 .248 .188 .281 .204 .153 
P21 .149 .488 .148 .176 .268 .260 .280 .510 .165 .012 .245 .157 .135 .014 .139 .168 .278 .395 .591 .248 1.000 .402 .192 .213 .377 
P22 .330 .249 .055 .310 .249 .140 .359 .329 .312 .283 .547 .485 .383 .210 .305 .341 .595 .252 .613 .188 .402 1.000 .499 .507 .535 
P23 .092 .112 .240 .299 .145 .020 .029 .000 .317 .149 .260 .165 .243 .351 .475 .409 .262 .071 .421 .281 .192 .499 1.000 .263 .363 
P24 .022 .136 .005 .319 .270 .006 -.016 .083 .196 .480 .349 .374 .447 .346 .340 .305 .393 .194 .322 .204 .213 .507 .263 1.000 .680 
P25 .309 .321 .045 .591 .560 .222 .215 -.092 .300 .270 .177 .285 .392 .248 .137 .141 .171 -.014 .339 .153 .377 .535 .363 .680 1.000 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

P1 90.4000 128.041 .452 . .887

P2 90.5333 124.120 .478 . .887

P3 90.4333 128.116 .434 . .888

P4 90.8333 121.661 .556 . .885

P5 90.8000 121.062 .564 . .884

P6 90.7333 124.478 .411 . .889

P7 90.4000 127.352 .462 . .887

P8 90.1000 130.990 .435 . .888

P9 90.3333 128.023 .527 . .886

P10 90.5333 128.257 .422 . .888

P11 90.9333 127.582 .444 . .887

P12 90.7667 126.875 .459 . .887

P13 90.2333 129.013 .388 . .889

P14 90.5667 126.461 .516 . .886

P15 90.4667 128.189 .394 . .889

P16 90.4333 129.013 .443 . .888

P17 90.8333 124.695 .545 . .885

P18 90.4000 126.800 .384 . .889

P19 90.6333 125.964 .560 . .885

P20 90.8333 127.040 .369 . .890

P21 90.3333 129.471 .471 . .887

P22 90.8000 122.510 .661 . .882

P23 90.8667 128.671 .437 . .888

P24 90.8000 121.959 .510 . .886

P25 90.8000 121.683 .556 . .885

 
Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

94.3667 136.447 11.68106 25
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PENGARUH MINAT MENJADI GURU DAN INTELEGENSI TERHADAP 

 PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH AKUNTANSI PADA MAHASISWA 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2007 DAN 

2008 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

Variabel Indikator No. soal Jumlah 

Minat menjadi Guru 

a. Ketertarikan terhadap 
profesi guru 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 9 butir soal 

b. Sikap terhadap tugas-
tugas keakuntansian 

10, 11, 12, 
13, 14, 15, 
16, 17, 18 

9 butir soal 

c. Wawasan terhadap 
bidang keakuntansian 

19, 20, 21, 
22, 23, 24, 

25 
7 butir soal 

JUMLAH   43 butir soal 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lampiran  6 
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Lampiran 7 

ANGKET 

PENGARUH MINAT MENJADI GURU DAN INTELEGENSI 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH 

AKUNTANSI PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI 

PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2007 DAN 2008 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

 

 

TITIK KURNIAWATI 

7101406647 

Pend. Akuntansi 

 

 

JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) 

 

ANGKET PENELITIAN 
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 Kepada 

 Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

 Di Unnes 

 

Dengan hormat, 

Dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul “ Pengaruh Minat menjadi 

Guru dan Intelegensi terhadap Prestasi Belajar Mata Kuliah Akuntansi pada 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2007 dan 2008 

Universitas Negeri Semarang”. Maka saya bermaksud melakukan penelitian guna 

membutuhkan informasi dari mahasiswa melalui pengisian angket penelitian ini. 

Untuk keperluan tersebut maka dengan segala kerendahan hati saya memohon 

kesediaan mahasiswa untuk berkenan meluangkan waktu mengisi angket 

penelitian ini dengan tulus sesuai keadaan yang dialami. 

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya mengucapkan terimakasih. 

 

 Hormat saya, 

 Peneliti 

 

 Titik Kurniawati 
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ANGKET PENELITIAN 

PENGARUH MINAT MENJADI GURU DAN INTELEGENSI 

 TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH AKUNTANSI PADA 

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

ANGKATAN 2007 DAN 2008 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

 

I. PETUNJUK PENGISIAN 

1. Tulislah terlebih dahulu NIM, dan berilah tanda Check list (√) pada pilihan 

jenis kelamin, pekerjaan orang tua, tempat tinggal, dan cita-cita anda 

2. Bacalah setiap pertayaan secara teliti sebelum anda menjawab 

3. Pilihlah salah satu jawaban dengan memberikan tanda Check list (√) pada 

kolom yang tersedia 

4. Jawaban yang anda berikan tidak mempengaruhi nilai anda, dan demi 

tercapainya hasil penelitian ini, maka jawablah sesuai dengan kondisi yang 

anda alami tanpa ada pengaruh dari orang lain 

5. Periksa kembali identitas dan jawaban anda sebelum menyerahkan angket 

ini 

6. Alternatif jawaban yang tersedia memiliki 5 (lima) kemungkinan : 

SS : Sangat setuju 

S : Setuju 

RR : Ragu-ragu 

TS : Tidak setuju 

STS : Sangat tidak setuju 
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II. IDENTITAS RESPONDEN 

 
NIM  :            

Jenis Kelamin : 

  Laki-laki   Perempuan    

Pekerjaan Orang Tua :   

  Pegawai Negeri/Guru  Wiraswasta 

Tempat Tinggal :       

  Di Kos Di Rumah 

Cita-cita  :    

  Pendidik/ Guru Non Pendidik, ............. 

 
 

Variabel Minat menjadi Guru  

No. Uraian Jawaban 
SS S RR TS STS

A. Ketertarikan terhadap Profesi Guru      

1. Saya memilih program studi Pendidikan Akuntansi 
karena saya menyukai program studi tersebut. 

     

2. Saya masuk program studi Pendidikan Akuntansi 
karena prestasi saya mendukung untuk masuk 
program studi tersebut. 

     

3. Saya senang masuk jurusan Pendidikan Akuntansi 
sehingga memudahkan saya dalam mewujudkan 
cita-cita untuk menjadi guru. 

     

4. Saya mempunyai keinginan untuk menjadi guru 
sejak saya duduk di bangku Sekolah Menengah. 

     

5. Sudah sejak lama saya tertarik untuk menekuni 
profesi seorang guru. 

     

6. Saya memilih profesi guru atas dorongan dalam 
diri saya sendiri, bukan karena dorongan orang tua, 
teman ataupun guru. 

     

7. Profesi guru adalah profesi yang menyenangkan 
sehingga saya ingin menjadi guru. 

     

8. Saya tertarik terhadap profesi guru karena profesi 
guru merupakan tugas mulia. 

     

9. Saya akan tetap menjadi guru walaupun orang lain 
berkata bahwa profesi guru itu merupakan 
pekerjaan yang sulit. 
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No. Uraian Jawaban 
SS S RR TS STS

B. Sikap terhadap Tugas-tugas Keakuntansian      

10. Saya selalu berusaha semaksimal mungkin dalam 
mengerjakan tugas-tugas keakuntansian. 

     

11. Saya berusaha mengerjakan sendiri jika mendapat 
tugas-tugas keakuntansian. 

     

12. Saya merasa yakin dengan kemampuan saya 
sendiri. 

     

13. Saya selalu berusaha mengumpulkan tugas tepat 
pada waktunya. 

     

14. Saya merasa tidak tenang untuk santai atau istirahat 
apabila ada tugas tentang keakuntansian yang 
belum selesai.  

     

15. Saya selalu mengikuti pelajaran bidang 
keakuntansian dan tidak pernah membolos. 

     

16. Setiap dosen menyampaikan materi, saya selalu 
mencatat materi yang saya anggap penting. 

     

17. Ketika ulangan saya berusaha menjawab 
pertanyaan dengan kemampuan saya sendiri. 

     

18. Jika saya mendapat nilai jelek pada waktu ulangan, 
saya akan berusaha untuk belajar lebih giat supaya 
nilai keakuntansian saya menjadi baik. 

     

C. Wawasan terhadap Bidang Keakuntansian      

19. Ketika dosen sedang mengajar atau menyampaikan 
materi saya selalu berkonsentrasi dan 
memperhatikan  dengan sungguh-sungguh. 

     

20. Saya selalu menyempatkan diri membaca buku-
buku yang berisi tentang keakuntansian. 

     

21. Untuk menjadi guru akuntansi, saya harus belajar 
terus menerus untuk memperkaya diri dengan 
berbagai ilmu pengetahuan khususnya tentang 
akuntansi. 

     

22. Saya mencari tambahan pengetahuan tentang 
akuntansi melalui internet. 

     

23. Saya selalu berusaha menemukan hal-hal baru 
untuk menambah pengetahuan keakuntansian. 

     

24. Saya mempunyai buku-buku yang lengkap untuk 
mata kuliah bidang keakuntansian. 

     

25. Saya berusaha mencari buku-buku akuntansi yang 
relevan selain yang diwajibkan oleh dosen. 

     

 
Terima Kasih
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DAFTAR NAMA RESPONDEN PENELITIAN DAN NILAI IQ 
 

No Kode Nama Nilai
IQ Y (Nilai) Jenis Kelamin Pekerjaan Ortu Tempat Tinggal Cita-Cita 

1 R-1 ADI LAKSONO BUDI SANTOSO 120 75,00 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
2 R-2 ROSIANA RIESTANTI 100 71,50 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
3 R-3 AVITASARI 101 72,50 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
4 R-4 KHOMSATUN 103 77,83 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
5 R-5 SUPRIYANTO 125 75,00 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
6 R-6 RAHMAD HARI SETIYONO 106 74,00 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
7 R-7 ILHAM JOKO SAPUTRA 107 71,50 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
8 R-8 RIFQY TIRTA WARDANA 113 73,00 laki-laki pegawai negeri/guru di kos non pendidik
9 R-9 ANGGUN FIRDAUS SABRINA AFRIANI 98 68,67 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru

10 R-10 WERSTAND AGUS NURCAHYANTO 111 74,33 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
11 R-11 AFIFATUN NIKMAH 112 75,33 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
12 R-12 EVA KHUSNUL AMANAH 112 75,33 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
13 R-13 WILDA PURNAWARDHANI 116 82,67 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
14 R-14 WIDYASTUTI DYAH U 117 83,33 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
15 R-15 EFI MAYLA SHOFA 123 88,50 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
16 R-16 DINA KURNIASARI 125 80,50 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
17 R-17 AFNAN SUDRAJAT 113 71,17 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
18 R-18 AFNI KURNIAWATI 116 71,83 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
19 R-19 PUTRI ANDINAH 95 67,33 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
20 R-20 ARIEF BUDIARTO 98 74,33 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
21 R-21 ANDA  PRASETYA 105 76,00 laki-laki wiraswasta di kos non pendidik
22 R-22 RIZKIE AYU KUSUMADEWI 105 76,17 perempuan wiraswasta di rumah pendidik/guru
23 R-23 FATIMATUZZAHRO 106 80,00 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
24 R-24 ANANG WIDIANTORO 120 78,50 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
25 R-25 YOGIE SATRIA MARDHANI 121 78,17 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
26 R-26 LIDIA OKTAVINA AYUDANING TYAS 98 77,33 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
27 R-27 IKA MUSLIANI 96 76,67 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
28 R-28 APRIYAJI SURONO 100 76,00 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
29 R-29 WULAN YUNIAR MAULIDA 112 75,50 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
30 R-30 YAMRONI MUJIBURROHMAN LUTHFI 112 74,83 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
31 R-31 NURITA DEWI 95 74,50 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
32 R-32 ARDHI LESTIYANTONO 117 74,00 laki-laki pegawai negeri/guru di rumah non pendidik
33 R-33 AINUR ROHMAH 115 73,17 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
34 R-34 ATIK ALAMI 117 73,83 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
35 R-35 RIZKI TRI SUSANTI 100 69,67 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
36 R-36 ANGGA PRAMUDIANTO 111 71,83 laki-laki pegawai negeri/guru di kos non pendidik
37 R-37 ANA FAJARWATI 120 88,17 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
38 R-38 TRI MAWARDI 95 69,50 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
39 R-39 SITI SOBIKHA 119 81,33 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
40 R-40 WAHYU TRIYAS SARI 119 76,00 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
41 R-41 BASKORO ERIYANTO PUTRO 111 75,67 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
42 R-42 ARCHY  FAHRUL FIROSA INDRA BUANA 114 73,50 laki-laki pegawai negeri/guru di kos non pendidik
43 R-43 EKO EDI PURNOMO 115 71,83 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
44 R-44 NUR WIDYANINGRUM 119 78,00 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
45 R-45 SYIFA DWI HANDAYANI 105 77,83 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
46 R-46 FARIDA NURSANI 118 78,83 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
47 R-47 ROCHMAT ROHNI 109 70,50 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
48 R-48 ENI YUMIATI 110 76,33 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
49 R-49 ARUM PUSPITASARI 111 76,00 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru

Lampiran 8 
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50 R-50 QONI'ATUZZUHRO 116 86,33 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
51 R-51 KATRI PUPUT HAPSARI 120 84,83 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
52 R-52 ZULLFFA 109 75,50 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
53 R-53 ROSY KAMAYA 102 75,00 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
54 R-54 WAHYU TEGUH HARYANTO 101 73,67 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
55 R-55 OKTEMI ERNASARI 99 69,17 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
56 R-56 FURQON ADI PRADIPTA 100 71,50 laki-laki wiraswasta di kos non pendidik
57 R-57 NURUL FITRIANI 102 70,83 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
58 R-58 SUPRIH SUSILOWATI 102 74,00 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
59 R-59 M. ALI MAHFUD 109 74,83 laki-laki pegawai negeri/guru di rumah pendidik/guru
60 R-60 SETIADI HARDIANTO 98 70,17 laki-laki pegawai negeri/guru di kos non pendidik
61 R-61 NUGROHO PARAMITO 119 76,00 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
62 R-62 YENNY ARY SUSANTI 98 74,33 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
63 R-63 MUSLIKHUL AZAM 95 72,83 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
64 R-64 IKA NUR ATMAWATI 98 70,17 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
65 R-65 TITHA CAHYAELFA K P 113 74,50 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
66 R-66 AGNES IKA KURNIASARI 115 76,67 perempuan pegawai negeri/guru di kos non pendidik
67 R-67 ELSA SEPTIYANA 117 76,83 perempuan wiraswasta di kos non pendidik
68 R-68 MEKA HANIFAH 119 77,00 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
69 R-69 RASISTA DAMAYANTI 113 76,67 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
70 R-70 ARINA EISKA MAHENDRASTUTI 120 76,83 perempuan pegawai negeri/guru di kos non pendidik
71 R-71 DARMAWAN RIZKYANDRIANTO 121 77,50 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
72 R-72 PRADITA  EKA  SULISTYANI 113 76,67 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
73 R-73 SUPARTI 115 77,67 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
74 R-74 KARMIYATI 93 78,17 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
75 R-75 RAHMAN ERFIAN 115 79,67 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
76 R-76 RIKA ELIVA SARI 119 80,67 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
77 R-77 SUKARI 120 80,00 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
78 R-78 ATIK NOVITASARI 121 82,17 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
79 R-79 TITO NARISWORO 102 76,50 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
80 R-80 RIKI MARTA DIANA 95 75,00 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
81 R-81 INDAH PUSPITA SARI GUNAWAN 109 81,00 perempuan pegawai negeri/guru di rumah pendidik/guru
82 R-82 DESTINA RAHMAWATI 105 82,00 perempuan wiraswasta di rumah pendidik/guru
83 R-83 RAMADHAN APRINDA YUNANTO 108 73,00 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
84 R-84 NUR AZMI BEKTI RIYANI 119 81,00 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
85 R-85 SITI INDAH LESTARI 112 76,00 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
86 R-86 SHANTI WARDANI 112 81,00 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
87 R-87 LINA BUDI ASTUTI 110 79,17 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
88 R-88 MOCHAMAD FACHRUROZI 109 78,33 laki-laki pegawai negeri/guru di kos non pendidik
89 R-89 HAYU VERIKA INDRA KATULANGI 118 85,33 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
90 R-90 IMAN WIDHIATMOKO 116 76,33 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
91 R-91 SWESTY WIRASANTI 116 81,67 perempuan pegawai negeri/guru di rumah pendidik/guru
92 R-92 ESTI YASTIKA 115 76,83 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
93 R-93 BUDIANTO 113 77,33 laki-laki wiraswasta di rumah non pendidik
94 R-94 NUR FU'AD JABALI 112 69,17 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
95 R-95 DAROJATUN YAKTI PRADHANA 112 72,83 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
96 R-96 WICAKSONO BOWO LEKSONO 112 70,33 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
97 R-97 CYNTIA AYU VICKA 119 73,33 perempuan pegawai negeri/guru di kos non pendidik
98 R-98 MEISYE MARTHASARI 109 72,00 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
99 R-99 HELTY PUSVITASARI 111 80,33 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
100 R-100 MEYLINDA SULISTYO PUTRI 111 73,00 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
101 R-101 YULI YUSTIYANA 114 74,33 perempuan wiraswasta di kos non pendidik
102 R-102 NINDHA ZANITA ASYKARANI 119 75,00 perempuan wiraswasta di rumah pendidik/guru
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103 R-103 JOHANTORO 118 80,83 laki-laki pegawai negeri/guru di kos non pendidik
104 R-104 ROSTIKA 116 77,33 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
105 R-105 UMI MASRUROH 115 82,17 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
106 R-106 DYAH AJENG PANGESTUTI 110 75,67 perempuan wiraswasta di kos non pendidik
107 R-107 MARLINA KURNIASARI 109 77,33 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
108 R-108 PUJI SETYANINGSIH 109 79,00 perempuan wiraswasta Dikos pendidik/guru
109 R-109 EKKI FEBRIAWAN 105 77,83 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
110 R-110 FEBRIAN AGUNG DWI JAYANTO 103 77,67 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
111 R-111 DIAH RATNA APRIYANI 102 76,00 perempuan wiraswasta di kos non pendidik
112 R-112 DANANG WIJAYANTO 95 81,00 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
113 R-113 DEWI INDAH SARI 111 81,83 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
114 R-114 DIAH RETNA WULANDARI 111 79,17 perempuan pegawai negeri/guru di kos non pendidik
115 R-115 PITRI LESTARI 114 79,50 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
116 R-116 DIAN HAPSARI KUSUMANINGTYAS 115 78,50 perempuan pegawai negeri/guru di rumah non pendidik
117 R-117 APRI DWI ASTUTI 98 77,83 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
118 R-118 HENI CAHYANINGSIH 98 79,67 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
119 R-119 HENDY KURNIAWAN 99 71,50 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
120 R-120 DANA RATIFI SUWARDI 101 80,17 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
121 R-121 IMING ADIARTI 102 73,67 perempuan wiraswasta di kos non pendidik
122 R-122 SUPANJI SETYAWAN 103 80,50 laki-laki wiraswasta di rumah non pendidik
123 R-123 INDRIANA BAYUNINGTIYAS 105 80,17 perempuan pegawai negeri/guru di rumah pendidik/guru
124 R-124 DYAH RAHAYU MARWITASARI 109 80,33 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
125 R-125 KISWORO 110 79,00 laki-laki wiraswasta di kos non pendidik
126 R-126 LAILIYAH WAHYU SUBEKTI 111 80,83 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
127 R-127 ULI USLIHATUL AULIYA 109 75,67 perempuan pegawai negeri/guru di rumah non pendidik
128 R-128 MUHAMMAD FACHRUDDIN 109 81,00 laki-laki wiraswasta di kos non pendidik
129 R-129 APRILLIA KHUSNUL MUSTIFASARI 116 78,00 perempuan pegawai negeri/guru di kos non pendidik
130 R-130 BANU KURNIAWAN 119 81,00 laki-laki wiraswasta di kos non pendidik
131 R-131 DEWI SAWITRI 119 81,33 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
132 R-132 SETIYA RAHAYU 118 81,67 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
133 R-133 HESTI DIAN PRATIWI 102 75,00 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
134 R-134 ASNA NILA 102 79,00 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
135 R-135 EKA RIYANTI FITRI ANALUSI 100 81,83 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
136 R-136 SITI NURKHOWIYAH 121 74,00 perempuan wiraswasta di rumah pendidik/guru
137 R-137 DEFITA WULANSARI 120 82,00 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
138 R-138 RENY FITRIYANA 119 82,17 perempuan wiraswasta di kos non pendidik
139 R-139 FATMA NURMALA ULFA 117 82,50 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
140 R-140 SRI HARIYO 113 79,67 laki-laki pegawai negeri/guru di rumah pendidik/guru
141 R-141 YUNITA PURWIYANTI 115 82,00 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
142 R-142 MUTTAQIN 115 82,33 laki-laki wiraswasta di kos pendidik/guru
143 R-143 HAPPY PURWANINGSIH 98 77,50 perempuan pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
144 R-144 ANITA KHILWA LAIYYINA 113 82,67 perempuan wiraswasta di kos pendidik/guru
145 R-145 RAHMAT TJIPTO WIBOWO 95 77,67 laki-laki pegawai negeri/guru di kos pendidik/guru
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HASIL PERHITUNGAN SPSS  

 
 
1. UJI NORMALITAS 
 
NPar Tests 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  MInat menjadi 
guru Intelegensi 

Prestasi 
belajar 

N 145 145 145
Normal Parametersa Mean 95.21 110.08 76.96

Std. Deviation 8.688 8.004 4.080
Most Extreme 
Differences 

Absolute .060 .108 .041
Positive .060 .092 .039
Negative -.049 -.108 -.041

Kolmogorov-Smirnov Z .718 1.304 .494
Asymp. Sig. (2-tailed) .681 .067 .967
a. Test distribution is Normal.    
     
 

Chart 

 

Lampiran 11 
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2. UJI MULTIKOLINIERITAS 

 
                                          Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients

t Sig. 

Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 40.204 4.009  10.029 .000   

MInat menjadi guru .257 .032 .548 8.149 .000 .898 1.114

Intelegensi .111 .034 .219 3.253 .001 .898 1.114

a. Dependent Variable: Prestasi belajar      
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Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) 

MInat menjadi 

guru Intelegensi 

1 1 2.992 1.000 .00 .00 .00

2 .005 24.502 .08 .97 .23

3 .003 34.070 .92 .03 .77

a. Dependent Variable: Prestasi belajar    
 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 70.27 83.74 76.96 2.658 145

Std. Predicted Value -2.518 2.553 .000 1.000 145

Standard Error of Predicted 

Value 
.261 .756 .432 .121 145

Adjusted Predicted Value 70.20 83.48 76.95 2.656 145

Residual -8.406 6.443 1.746E-14 3.096 145

Std. Residual -2.696 2.067 .000 .993 145

Stud. Residual -2.747 2.111 .001 1.005 145

Deleted Residual -8.725 6.719 0.005 3.168 145

Stud. Deleted Residual -2.813 2.137 .000 1.010 145

Mahal. Distance .016 7.468 1.986 1.724 145

Cook's Distance .000 .096 .008 .013 145

Centered Leverage Value .000 .052 .014 .012 145

a. Dependent Variable: Prestasi belajar  
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3.  UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 

 
  

UJI HETEROSKEDASTISITAS MENGGUNAKAN UJI GLEJSER 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 7.133 2.227  3.203 .002

MInat menjadi guru -.014 .018 -.070 -.802 .424

Intelegensi -.029 .019 -.135 -1.550 .123

a. Dependent Variable: Unstandardized Residual    
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4. REGRESI 

 
Variables Entered/Removedb 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Intelegensi, Minat menjadi 
gurua . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Prestasi belajar 

    

 

 

 

 

Correlations 

  
Prestasi belajar 

MInat menjadi 

guru Intelegensi 

Pearson Correlation Prestasi belajar 1.000 .618 .394

MInat menjadi guru .618 1.000 .320

Intelegensi .394 .320 1.000

Sig. (1-tailed) Prestasi belajar . .000 .000

MInat menjadi guru .000 . .000

Intelegensi .000 .000 .

N Prestasi belajar 145 145 145

MInat menjadi guru 145 145 145

Intelegensi 145 145 145

 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

Prestasi belajar 76.96 4.080 145

MInat menjadi guru 95.21 8.688 145

Intelegensi 110.08 8.004 145
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                                              Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .651a .424 .416 3.118

a. Predictors: (Constant), Intelegensi, MInat menjadi guru 

b. Dependent Variable: Prestasi belajar  

  

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1017.012 2 508.506 52.321 .000a

Residual 1380.101 142 9.719   

Total 2397.112 144    

a. Predictors: (Constant), Intelegensi, MInat menjadi guru   

b. Dependent Variable: Prestasi belajar    

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 40.204 4.009  10.029 .000

MInat menjadi guru .257 .032 .548 8.149 .000

Intelegensi .111 .034 .219 3.253 .001

a. Dependent Variable: Prestasi belajar    
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 70.27 83.74 76.96 2.658 145

Std. Predicted Value -2.518 2.553 .000 1.000 145

Standard Error of Predicted 

Value 
.261 .756 .432 .121 145

Adjusted Predicted Value 70.20 83.48 76.95 2.656 145

Residual -8.406 6.443 1.746E-14 3.096 145

Std. Residual -2.696 2.067 .000 .993 145

Stud. Residual -2.747 2.111 .001 1.005 145

Deleted Residual -8.725 6.719 0.005 3.168 145

Stud. Deleted Residual -2.813 2.137 .000 1.010 145

Mahal. Distance .016 7.468 1.986 1.724 145

Cook's Distance .000 .096 .008 .013 145

Centered Leverage Value .000 .052 .014 .012 145

a. Dependent Variable: Prestasi belajar    
 
Regression Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients

t Sig. 

Correlations 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part 

1 (Constant) 40.204 4.009  10.029 .000    

MInat menjadi 

guru 
.257 .032 .548 8.149 .000 .618 .564 .519

Intelegensi .111 .034 .219 3.253 .001 .394 .263 .207

a. Dependent Variable: Prestasi belajar       
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