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SARI 

 

Seviana Ika Rindayani. 2009. Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Fasilitas 
Belajar terhadap Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 2 
Slawi Kabupaten Tegal. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas 
Negeri Semarang. 75 Hal 
 
Kata Kunci: Motivasi Berprestasi, Fasilitas Belajar dan Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan standar keberhasilan setiap individu dalam proses 
belajar mengajar. Berdasarkan hal tersebut hasil belajar dapat diukur dari sejauh 
mana penyerapan seseorang terhadap materi yang dipelajarinya. Hasil belajar 
siswa dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. 
Salah satu faktor internal yang sangat mempengaruhi dalam pencapaian hasil 
belajar siswa adalah motivasi berprestasi sedangkan dari faktor eksternal yaitu 
fasilitas belajar. Dengan adanya motivasi berprestasi dan fasilitas belajar yang 
baik akan dapat mencapai hasil belajar yang baik. Sehinga tidaklah mungkin 
siswa dapat mencapai hasil belajar yang tinggi tanpa adanya motivasi berprestasi 
dan fasilitas belajar yang baik.Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : (1) 
Adakah pengaruh motivasi berprestasi dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 
akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal? (2) 
Adakah pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas 
XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal? (3) Adakah pengaruh fasilitas 
belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi 
Kabupaten Tegal? 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal unit sampel menurut slovin berjumlah 136 siswa 
dan teknik sampel yang digunakan adalah proporsional cluster random sampling, 
dengan unit sampel berjumlah 101 siswa. Variabel yang diteliti terdiri dari 
motivasi berprestasi (X1), fasilitas belajar (X2) dan hasil belajar akuntansi 
(Y).Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode dokumentasi dan metode angket/ kuesioner. Setelah data 
terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif persentase dan analisis regresi 
berganda. 

Hasil penelitian tentang motivasi berprestasi diperoleh rata-rata 78,82 
dengan persentase 75,79% termasuk dalam kategori tinggi, fasilitas belajar 
diperoleh rata-rata 19,82 dengan persentase 61,94% termasuk dalam kategori 
rendah, sedangkan hasil belajar akuntansi diperoleh nilai rata-rata 63,83 termasuk 

dalam kategori cukup. Melalui analisis regresi berganda  diperoleh persamaan 
^
Y  

= 50,98 + 0,112X1 + 0,243X2 dan Fhitung sebesar dengan signifikansi 0,000 < 0,05 
yang berarti ada pengaruh antara positif antara motivasi berprestasi (X1) dan 
fasilitas belajar (X2) terhadap hasil belajar akuntansi pada kelas XI IPS SMA 
Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal. Besarnya nilai adjusted R square sebesar 0,388 
yang berarti bahwa variasi perubahan Y dipengaruhi X1 dan X2 sebesar 
38,8%.Besarnya pengaruh motivasi berprestasi terhadap perubahan hasil belajar 
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siswa tersebut sebesar 16,32% dan fasilitas belajar terhadap perubahan hasil 
belajar sebesar 15,76%, selebihnya 67,92% dipengaruhi faktor lain diluar 
penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan antara lain secara 
simultan yaitu ada pengaruh positif antara motivasi berprestasi dan fasilitas 
belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar akuntansi pada kelasXI IPS 
SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal. Sedangkan secara parsial ada pengaruh 
antara motivasi berprestasi terhadap hasil belajar akuntansi pada siswa kelas XI 
IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal dan ada pengaruh antara fasilitas 
belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi 
Kabupaten Tegal.Saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian 
ini adalah bahwa motivasi berprestasi siswa umumnya sudah tinggi,namun siswa 
kurang aktif bertanya jika mengalami kesulitan pada saat mengikuti PBM, oleh 
karena itu guru perlu membuat variasi dalam strategi mengajarnya. Terkait dengan 
fasilitas belajar, hasil penerangan yang termasuk dalam kategori rendah , maka 
perlunya pihak sekolah memberikan penerangan yang cukup untuk kelancaran 
proses belajar mengajar.Adanya penerangan yang cukup maka suasana kelas tidak 
terasa gelap sehingga akan menganggu proses belajar mengajar. Fasilitas belajar 
umumnya rendah, maka perlu penambahan fasilitas belajar yang optimal dan bila 
mungkin diadakan penambahan buku-buku pegangan yang masih kurang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 viii

KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan ridho-Nya peneliti dapat 

menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Motivasi 

Berprestasi dan Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas 

XI-IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal” sebagai salah satu syarat untuk 

meraih gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang. 

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti menyadari banyak pihak yang 

mendukung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Hanya ucapan terima kasih 

dan doa yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu 

pembuatan skripsi ini, yaitu kepada : 

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

Semarang 

2. Drs. Agus Wahyudin, M.Si Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Semarang 

3. Drs. Sukirman, M.Si Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang 

4. Muhammad Khafid, S.Pd, M.Si Dosen pembimbing I yang telah menyediakan 

waktu dan tenaga untuk membimbing peneliti 

5. Agung Yulianto, S.Pd, M.Si Dosen Pembimbing II yang  telah menyediakan 

waktu dan tenaga untuk membimbing peneliti 



 ix

6. Ibu Nanik Sri Utaminingsih, SE, M.Si Dosen Penguji skripsi yang telah 

menyediakan waktu dan tenaga dalam usaha memperbaiki dengan bimbingan 

dan arahan dalam penulisan Skripsi 

7. Drs. Herbisono, Kepala SMA Negeri 2 Slawi yang telah memberikan ijin 

dalam penelitian ini 

8. Keluargaku atas segala dukungan material dan spiritual yang tulus dalam 

rangka peneliti menyusun skripsi ini 

Peneliti berharap semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi 

pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan.  

 

 

Semarang,      Maret 2009 

 

 

Peneliti     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 x

 
 
 
 

 
DAFTAR ISI 

 
 
 

Halaman

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

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

HALAMAN PENGESAHAN……………………………………………… iii  

PERNYATAAN……………………………………………………………. iv  

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

SARI………………………………………………………………………… vi  

KATA PENGANTAR……………………………………………………… viii 

DAFTAR ISI………………………………………………………………... x 

DAFTAR TABEL…………………………………………………………... Xii 

DAFTAR GAMBAR……………………………………………………….. xiii 

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………... xiv  

BAB I PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang ................................................................................ 1 
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................... 8 
1.3 Tujuan Penelitian ............................................................................ 9 
1.4 Manfaat Penelitian .......................................................................... 9 
  

BAB II LANDASAN TEORI  
2.1 landasan Teori.................................................................................. 11 

2.1.1 Hasil Belajar ........................................................................... 11 
2.1.2 Motivasi Berprestasi............................................................... 19 
2.1.3 Fasilitas Belajar ...................................................................... 28 



 xi

2.1.4 Tinjauan Mata Pelajaran Akuntansi........................................ 33 
2.2 Kerangka Berfikir............................................................................ 34 
2.3 Hipotesis.......................................................................................... 37 
  

BAB III METODE PENELITIAN  
3.1 Populasi ........................................................................................... 38 
3.2 Sampel ............................................................................................. 38 
3.3 Variabel Penelitian .......................................................................... 40 
3.4 Metode Pengumpulan Data ............................................................. 41 
3.5Validitas Dan Reliabilitas Instrumen ……………………………... 42 
3.6 Metode Analisis Data …………………………………………….. 44 
  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Hasil Penelitian ………......………………………………………. 51 
4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif …………………………………… 51 
4.1.2 Uji Prasyarat............................................................................ 56 
4.1.3 Uji Asumsi Klasik .................................................................. 59 
4.1.4 Analisi Regresi........................................................................ 61 

   4.1.5 Uji Hipotesis........................................................................... 63 
         4.2 Pembahasan...................................................................................... 67 
  
BAB V PENUTUP  

5.1 Simpulan.......................................................................................... 74 
         5.2 Saran................................................................................................ 74 
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………. 76 

LAMPIRAN………………………………………………………………… 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 xii

 
DAFTAR TABEL 

 Tabel                                                                                                           Halaman 

1.1 Hasil Belajar............................................................................ 4 

3.1 Populasi kelas XI-IPS SMA Negeri 2 Slawi tahun pelajaran 

2008/2009................................................................................ 

 

38

3.2 Jumlah sampel tiap kelas ........................................................ 49

3.3 Interval dan kriteria deskriptif persentase ............................... 46

4.1 Hasil belajar akuntansi............................................................. 51

4.2 Perhitungan deskriptif persentase motivasi berprestasi........... 52

4.3 Analisis deskriptif persentase motivasi berprestasi................. 54

4.4 Perhitungan deskriptif persentase fasilitas belajar................... 55

4.5 Analisis deskriptif persentase fasilitas belajar......................... 56

4.6 Hasil uji normalitas tiap variabel............................................. 57

4.7 Hasil uji linieritas motivasi berprestasi................................... 58

4.8 Hasil uji linieritas fasilitas belajar............................................ 59

4.9 Hasil uji multikolinieritas........................................................ 60

4.10 Hasil analisi regresi berganda..................................................    62

4.11 Hasil uji simultan.....................................................................    64

4.12                    Hasil uji parsial......................................................................     64 

4.13                    Hasil uji koefisien  determinasi secara simultan.....................    66 

4.14                    Hasil uji koefisien determinasi secara parsial.........................    66



 xiii

DAFTAR GAMBAR 

Gambar Halaman  

1 Kerangka Berfikir............................................................................... 37 

2 Grafik Hasil Belajar........................................................................... 52 

3 Grafik Motivasi Berprestasi............................................................... 53 

4 Grafik Fasilitas Belajar....................................................................... 55 

5 Scatterplot........................................................................................... 61 



 xiv

DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran                                                                                                      Halaman 

1 Analisi regresi........................................................................................... 78 

2 Uji normalitas dan uji linieritas................................................................ 80 

3 Uji validitas dan reliabilitas angket motivasi berprestasi......................... 82 

4 Perhitungan validitas angket motivasi berprestasi.................................... 84 

5 Perhitungan reliabilitas angket motivasi berprestasi................................ 85 

6 Uji validitas dan reliabilitas angket fasilitas belajar................................. 86 

7 Perhitungan validitas angket fasilitas belajar............................................ 87 

8 Perhitungan reliabilitas angket fasilitas belajar........................................ 88 

9 Analisis deskriptif persentase................................................................... 89 

10 Chart.......................................................................................................... 90 

11 Kisi –kisi instrumen penelitian................................................................. 92 

12 Angket penelitian...................................................................................... 93 

13 Data penelitian.......................................................................................... 103

14 Daftar nilai siswa semester 1.................................................................... 110

 

 

 

 

 

 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai sebuah sistem terdiri dari tiga komponen yaitu 

masukan (input), proses (process) dan keluaran (output). Komponen masukan 

terdiri dari siswa dengan segala macam aspeknya misalnya kedisiplinan, 

kecerdasan, motivasi, bakat dan minat. Komponen proses terdiri dari masukan 

mentah, masukan alat, dan pengaruh lingkungan. Lingkungan belajar didalam 

kelas meliputi unsur guru, dimana seorang guru memiliki peran penting dalam 

proses pembelajaran didalam kelas. Aspek keluaran adalah produk, dalam hal ini 

sumber daya manusia yang diharapkan akan mampu menjadi roda penggerak 

pembangunan nasional. 

Keberhasilan output dapat diketahui dari sejauh mana penguasaan siswa 

terhadap materi pelajaran yang dipelajari yang ditunjukkan oleh nilai-nilai yang 

diperoleh siswa pada mata pelajaran yang bersangkutan disetiap kali diadakan 

evaluasi atau penilaian,tinggi rendahnya hasil belajar siswa, tingkat kelulusan 

siswa dan juga kwantitas siswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Ketika 

tingkat kelulusan siswa suatu sekolah tinggi maka dapat dikatakan bahwa prestasi 

dari sekolah itu tinggi. Keberhasilan suatu output tidak hanya dipengaruhi oleh 

input yang ada tetapi juga dipengaruhi oleh proses dimana seorang guru 

mempunyai peranan penting dalam proses pembelajaran didalam kelas.Hal ini 

berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan antara lain 



 
 

 

2

bergantung bagaimana proses belajar yang dialami siswa sebagai anak didik. 

Dimana guru harus dapat menciptakan situasi yang tepat dan kondusif sehingga 

siswa merasa nyaman dalam proses belajar tersebut. Guru juga harus dapat 

memberikan motivasi pada siswa sehingga siswa memiliki semangat dalam 

belajar. Metode yang diterapkan oleh guru dalam pembelajaran harus sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan sehingga siswa mudah memahami 

penerimaan materi lebih mudah dicerna oleh siswa.  

Tinggi rendahnya hasil belajar siswa, tidak bisa dilepaskan dari faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Hakikatnya, hasil belajar siswa dipengaruhi oleh 

banyak faktor, baik yang berasal dari dalam diri siswa (faktor intern) maupun dari 

luar siswa (faktor ekstern). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Clark yang 

dikutip dari Dalyono(1997:39), bahwa hasil belajar siswa disekolah 70% 

dipengaruhi oleh kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan. 

Keberhasilan kegiatan belajar mengajar khususnya bagi siswa, secara garis 

besar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang berasal dari diri siswa yang 

disebut faktor internal dan faktor yang berasal dari luar siswa yang disebut faktor 

eksternal. Faktor internal siswa antara lain meliputi kesehatan, intelegensi, bakat, 

minat, motivasi, cara belajar. Sardiman (1990:94) menyatakan bahwa pada 

prinsipnya belajar adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku yang berarti 

melakukan kegiatan. Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Aktivitas 

merupakan asas yang sangat penting dalam interaksi belajar mengajar. Siswa 

harus aktif dalam belajar termasuk menentukan strategi belajar yang harus 

ditempuh untuk mendapatkan suatu pengetahuan atau nilai. 
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Sementara itu faktor eksternal siswa adalah keluarga, masyarakat, 

lingkungan sekitar dan sekolah yang meliputi kualitas guru, metode mengajarnya, 

kesesuaian kurikulum dengan kemampuan anak, keadaan fasilitas atau 

perlengkapan disekolah. 

 Keberhasilan pendidikan juga dipengaruhi oleh perubahan dan 

pembaharuan dalam segala komponen pendidikan.  Adapun komponen pendidikan 

meliputi kurikulum, sarana dan prasarana, guru, siswa dan metode pengajaran 

yang tepat. Semua komponen tersebut saling terkait dan mendukung tercapainya 

tujuan pendidikan yang diinginkan. 

Keberhasilan seorang siswa dalam belajar dapat dilihat dari hasil belajar 

siswa yang bersangkutan. Hasil belajar siswa dikatakan baik apabila siswa 

memperoleh nilai yang baik sesuai atau melebihi kriteria ketuntasan mengajar 

(KKM) yang diterapkan. Begitu pula sebaliknya, hasil belajar siswa dikategorikan 

rendah apabila nilai siswa berada dibawah kriteria ketuntasan mengajar (KKM). 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 2 Slawi dalam 

melakukan proses belajar terdapat siswa yang mempunyai tanggapan positif dan 

negatif. Tanggapan positif misalnya segera menyelesaikan tugas-tugas yang 

diberikan oleh guru, berlatih soal-soal materi pelajaran, membaca buku acuan, 

mempersiapkan materi pelajaran sebelum pelajaran diberikan, banyak bertanya 

pada hal-hal yang belum jelas kepada guru. Tanggapan negatif siswa nampak 

seperti tidak menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, kurang serius dalam 

mengikuti pelajaran dikelas, tidak masuk kelas, tidak mengerjakan tugas, tidak 
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mempunyai buku pegangan dan mudah putus asa jika mendapatkan tugas 

pekerjaan rumah yang sukar. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMA Negeri 2 Slawi maka 

diperoleh hasil belajar siswa yang memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan 

Mengajar) sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 : Hasil Belajar Siswa 

Kriteria Kelas Jumlah 

Tuntas Persentase 

tuntas 

Tidak 

tuntas 

Persentase tidak 

tuntas      

XI-S1 

XI-S2 

XI-S3 

39 

37 

39 

14

15

17

12,17%

13,04%

14,78%

25

22

22

21,74%

19,13%

19,13%

Jumlah 115 46 40%  69 60%

Sumber : Daftar nilai siswa semester 2 tahun pelajaran 2007/2008 

 

Tabel diatas menunjukkan dari 115 siswa hanya 46 siswa telah memenuhi 

standar ketuntasan dengan nilai rata-ratanya 67,41 dan 69 siswa yang belum 

tuntas dengan nilai rata-ratanya 58,80. Nilai KKM mata pelajaran akuntansi kelas 

XI yaitu 66. Berdasarkan data awal yang diperoleh dapat dikatakan hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa kelas XI IPS untuk mata pelajaran akuntansi dikatakan 

belum tuntas belajar. Meskipun ada beberapa siswa yang memiliki hasil belajar 

yang menonjol, hal itu belum mampu mencerminkan persaingan dalam 
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memperoleh nilai. Menurut informasi yang diperoleh dari guru mata pelajaran 

akuntansi, banyaknya jumlah siswa yang tidak tuntas disebabkan karena motivasi 

berprestasi siswa yang rendah  sehingga siswa kurang serius  dalam mengikuti 

pelajaran dikelas, mudah putus asa jika mendapatkan tugas pekerjaan rumah yang 

sukar dan kurangnya fasilitas belajar yang dimiliki siswa seperti buku pegangan 

dan kondisi ruang kelas yang kurang nyaman untuk belajar. 

Siswa yang melaksanakan pembelajaran dapat dinilai hasilnya melalui 

perubahan-perubahan yang membandingkan tingkat penguasaan antara sebelum 

dan sesudah terjadi proses belajar. Komponen utama yang mununjang proses 

belajar yang ada pada diri siswa adalah fisik (jasmani) dan psikis. Proses 

belajarnya dapat berlangsung dengan baik apabila komponen itu berada dalam 

kondisi sehat. Hasil belajar siswa merupakan suatu keberhasilan siswa yang 

diperoleh dari hasil belajarnya.Cara untuk mengetahui berhasil tidaknya seorang 

siswa di dalam suatu mata pelajaran, maka akan dilakukan pengukuran atau 

evaluasi. Hasil belajar yang dicapai oleh setiap siswa dalam suatu mata pelajaran 

belum tentu sama hal ini mungkin saja disebabkan karena keadaan cara belajar 

seseorang yang berbeda. 

Faktor dari dalam diri siswa yang menentukan  keberhasilan belajar salah 

satunya adalah motivasi. Menurut Winkel dalam Darsono (2000), motivasi belajar 

adalah keseluruhan daya pengerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan  

kegiatan belajar dan memberi arahan pada kegiatan belajar, demi tercapainya 

tujuan belajar. 
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 Motivasi memegang peranan dalam memberi gairah atau semangat belajar 

sehingga siswa termotivasi kuat mempunyai energi banyak untuk kegiatan belajar. 

Hasil belajar akan optimal kalau ada motivasi yang tepat. Salah satu teori motivasi 

yang paling penting dalam psikologi adalah motivasi berprestasi yakni 

kecenderungan untuk mencapai keberhasilan atau tujuan dan melakukan kegiatan 

yang mengarah pada kesuksesan atau kegagalan, maka akan di ikuti peningkatan 

terhadap prestasi belajar seseorang (Anni,2004:133). 

Setiap siswa berbeda motivasi berprestasinya. Ada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi yang tinggi, ada pula yang rendah. Siswa dikatakan memiliki 

motivasi berprestasi tinggi apabila keinginan untuk sukses benar-benar berasal 

dari dalam diri sendiri. Siswa ini tetap bekerja keras baik dalam situasi bersaing 

dengan orang lain, maupun dalam bekerja sendiri. Sedangkan siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi rendah cenderung takut gagal dan kurang mau 

menanggung resiko dalam mencapai prestasi yang lebih tinggi. 

Menurut Anni (2004:133) siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi 

akan belajar lebih lama dibandingkan siswa yang bermotivasi berprestasi rendah. 

Walaupun mereka telah mengalami kegagalan, namun kegagalan itu diartikan 

karena kurang berusaha dan bukan karena faktor eksternal. Pendeknya, siswa 

yang memiliki motivasi berprestasi memiliki keinginan dan harapan untuk 

berhasil dan apabila mengalami kegagalan, mereka akan berusaha keras dalam 

mencapai keberhasilan. Oleh karena itu siswa yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi cenderung mengalami kesuksesan dalam mengerjakan tugas-tugas belajar 

di sekolah. Sesulit apapun kegagalan yang dialaminya, mereka tetap berusaha. 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan Widyastuti (2007) dengan variabel 

bebas (X) yaitu motivasi berprestasi dan Variabel terikat (Y) yaitu hasil belajar 

akuntansi diperoleh hasil penelitian ada pengaruh yang signifikan antara motivasi 

berprestasi terhadap hasil belajar akuntansi. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mulyani (2006) dengan variabel 

bebas yaitu motivasi berprestasi (X1), kontinuitas belajar (X2) dan fasilitas belajar 

(X3) dan variabel terikat (Y) yaitu hasil belajar diperoleh hasil penelitian secara 

parsial maupun simultan motivasi berprestasi, kontinuitas belajar dan fasilitas 

belajar terhadap hasil belajar.Dua penelitian terdahulu yang diuraikan diatas 

menyatakan adanya pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar. 

Cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran selain adanya motivasi 

berprestasi yang baik, fasilitas belajar juga sangat berpengaruh penting terhadap 

kegiatan belajar mengajar dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Fasilitas 

belajar diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan anak didik 

(Djamarah,2005:48). Proses belajar mengajar yang dilengkapi dengan sarana atau 

fasilitas yang memadai diharapkan dapat membantu kelancaran proses belajar 

mengajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Adanya fasilitas yang 

memadai dalam kegiatan belajar terutama di kelas sangat berpengaruh besar 

dalam upaya meningkatkan hasil belajar. Adanya fasilitas belajar yang memadai 

kegiatan belajar mengajar pun akan terlaksana dengan baik dan berjalan maksimal 

sesuai dengan tujuan. Fasilitas belajar disini adalah segala sesuatu yang 

memudahkan dan melancarkan siswa dalam proses belajar. 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan Kurmawati (2006) dengan variabel 

bebas yaitu fasilitas belajar (X1) dan motivasi belajar (X2) dengan variabel terikat 

(Y) yaitu hasil belajar, hasil penelitian secara simultan menunjukkan ada pengaruh 

yang signifikan antara fasilitas belajar dan motivasi belajar tehadap hasil belajar. 

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Rokhmah (2008) dengan variabel 

bebas yaitu motivasi (X1) dan fasilitas belajar (X2) dengan variabel terikat (Y) 

yaitu hasil belajar.Dua penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas bahwa ada 

pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar. 

 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas masalah ini ke 

dalam skripsi dengan judul “PENGARUH MOTIVASI BERPRESTASI DAN 

FASILITAS BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR AKUNTANSI SISWA 

KELAS XI IPS SMA NEGERI 2 SLAWI KABUPATEN TEGAL”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh motivasi berprestasi dan fasilitas belajar terhadap hasil 

belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten 

Tegal? 

2. Adakah pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar akuntansi pada 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal? 
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3. Adakah pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar akuntansi pada siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi dan fasilitas belajar  

terhadap hasil belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi 

Kabupaten Tegal, secara simultan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi berprestasi dan fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi 

Kabupaten Tegal secara parsial. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kerangka 

pemikiran logis tentang motivasi berprestasi dan fasilitas belajar serta 

pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. 

2.  Manfaat Praktis 

a.  Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan 

pertimbangan didalam menetapkan kebijaksanaan sekolah berkaitan dengan 

peningkatan hasil belajar siswa dan aktivitas belajar mengajar. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bahwa 

memotivasi siswa merupakan salah satu langkah awal yang harus dilakukan 
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dalam mengajar selain memberikan motivasi guru perlu memanfaatkan 

fasilitas belajar yang ada agar dapat mencapai hasil belajar secara optimal. 

c. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan untuk 

meningkatkan motivasi berprestasi dan fasilitas belajar agar dapat mencapai 

hasil belajar secara optimal. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Tinjauan Hasil Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis, yang berlangsung dalam 

interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam 

pengetahuan, ketrampilan, dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat secara relatif 

konstan dan berbekas, dalam kaitan ini maka antara proses belajar dengan 

perubahan sebagai bukti hasil yang diproses. 

Djamarah (2002:13) mengemukakan bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya menyangkut 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Slameto dalam (Djamarah,2002:13) merumuskan juga tentang pengertian 

belajar. Menurutnya belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Berdasarkan berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar oleh individu untuk memperoleh 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang sifatnya relatif permanen. 
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2.1.1.2 Ciri-Ciri Belajar 

Ciri-ciri belajar adalah sifat atau keadaan yang khas dimiliki oleh 

perbuatan belajar. Menurut Slameto (2003:3) ada beberapa ciri perubahan 

perilaku dalam pengertian belajar, yaitu: 

1. Perubahan terjadi secara sadar 

Seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau 

sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam 

dirinya. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu dan fungsional 

Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Suatu perubahan yang terjadi 

akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan 

ataupun proses belajar berikutnya. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Didalam perbuatan belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah 

dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan 

demikian makin banyak usaha belajar yang dilakukan, makin banyak dan makin 

baik perubahan yang diperoleh. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara itu temporer terjadi hanya untuk 

beberapa saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata dan lain sebagainya. 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap dan permanen. Ini 

berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar bersifat menetap. 
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5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang 

akan dicapai. Perubahan belajar terarah pada perubahan tingkah laku yang benar-

benar disadari. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan yang diperoleh seseorang setelah melalui proses belajar 

meliputi perubahan seluruh tingkah laku. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai 

hasilnya ia akan mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam 

sikap, ketrampilan, pengetahuan, dan sebagainya. 

2.1.1.3 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan pencapaian tujuan belajar dan produk dari proses 

belajar. Menurut  Anni (2004:4) hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Seseorang dapat 

dikatakan telah belajar sesuatu apabila dalam dirinya telah terjadi sesuatu 

perubahan. Akan tetapi tidak semua perubahan yang terjadi pada diri seseorang 

terjadi karena proses belajar. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang 

tanpa melalui proses belajar, contohnya: perubahan akibat kematangan, perubahan 

kondisi fisik, mental dan perubahan yang tidak bertahan lama. 

Selanjutnya Dimyati (1994:5) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Hasil belajar tersebut 

dibedakan menjadi dua yaitu dampak pengajaran dan dampak pengiring. Dampak 

pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, seperti tertuang dalam angka rapor, 
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atau angka dalam ijazah. Sedangkan dampak pengiring adalah terapan 

pengetahuan dan kemampuan dibidang lain, suatu transfer belajar. 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan hasil yang telah diperoleh 

siswa yang dicapai dengan adanya perubahan dan perkembangan pada dirinya 

yang dinyatakan dengan nilai hasil belajar. 

Pembelajaran akuntansi ditinjau dari pendekatan sistem dalam prosesnya 

akan melibatkan berbagai komponen. Komponen tersebut adalah tujuan, subjek 

belajar, materi pelajaran, strategi, media, evaluasi, dan penunjang (Sugandi, 

2006:28). Dalam proses pembelajaran, siswalah yang dituntut aktif untuk 

mengembangkan diri dalam berbagai aspek baik kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan bahkan 

membentuk suatu hirarki sebagai tujuan yang hendak dicapai dan ketiganya harus 

nampak dalam sebagai hasil belajar siswa disekolah. Oleh karena itu, proses 

belajar mengajar dikelas harus berjalan secara efektif agar mempengaruhi hasil 

belajar siswa. 

Hasil belajar akuntansi merupakan hasil yang telah dicapai siswa setelah 

mempelajari mata pelajaran akuntansi yang ditunjukkan dengan nilai yang 

diberikan oleh guru akuntansi. Hasil belajar tersebut meliputi tiga aspek yaitu: 

1. Ketrampilan motorik, hal ini dapat dilihat dengan diperolehnya ketrampilan 

siswa dimana siswa dapat mengetahui bukti-bukti transaksi, cara membuat 

jurnal, memasukkan transaksi kedalam jurnal, serta mengerjakan siklus 

akuntansi perusahaan jasa. 
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2. Aspek kognitif yaitu dengan belajar akuntansi siswa menjadi mengerti 

mengenai strategi yang dilakukan oleh siswa layaknya sebagai pengusaha yang 

ingin mengoptimalkan laba dan meminimalkan kerugian. 

3. Aspek sikap yaitu menjadikan siswa mempunyai sikap yang teliti, jujur, serta 

bertanggungjawab atau semua yang dilakukan. Hal ini timbul sebagai akibat 

dari adanya transaksi yang kompleks serta rumit dalam menyusun siklus 

akuntansi perusahaan jasa. 

Didalam penelitian ini, indikator yang dipakai sebagai hasil belajar 

akuntansi adalah nilai harian akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi 

Kabupaten Tegal pada semester 1. nilai harian tersebut merupakan formulasi dari 

rata-rata nilai ulangan harian (H) dengan rata-rata nilai tugas (T). Formulasi 

tersebut dinyatakan dengan rumus : Nilai Harian (NH) = 
4

3 TH +  

(Sumber: Buku Laporan Hasil Belajar Siswa) 

2.1.1.4 Komponen Hasil Belajar 

Menurut Gagne dalam (Dimyati,1994:10) hasil belajar terdiri dari 

informasi verbal, ketrampilan intelek, ketrampilan motorik, strategi kognitif dan 

sikap. Kelima hasil belajar tersebut merupakan kapabilitas siswa.  

Kapabilitas siswa tersebut berupa: 

1. Informasi verbal adalah kapabilitas untuk mengungkap pengetahuan dalam 

bentuk bahasa lisan maupun tertulis. Pemilik informasi verbal memungkinkan 

individu berperan dalam kehidupan. 

2. Ketrampilan intelek adalah kecakapan yang berfungsi untuk berhubungan 

dengan lingkungan hidup, mempresentasikan konsep dan lambang. 
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3. Strategi kognitif adalah kemampuan menyalurkan dan mengarahkan aktifitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

lambang. 

4. Ketrampilan motorik adalah kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urutan dan koordinasi sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 

5. Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak obyek berdasarkan 

penilaian terhadap obyek tersebut. 

2.1.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Dalyono (1997:55-60), berhasil tidaknya seseorang dalam belajar 

disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam maupun 

dari luar diri orang yang belajar. Faktor tersebut antara lain: 

1) Faktor internal (yang berasal dari dalam diri) 

a) Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kemampuan belajar. Bila seseorang yang tidak selalu sehat, sakit kepala, demam, 

pilek, batuk dan sebagainya dapat mengakibatkan tidak bergairah dalam belajar. 

Demikian pula halnya jika kesehatan rohani (jiwa) kurang baik. 

b) Intelengensi dan bakat 

Kedua aspek kejiwaan ini besar sekali pengaruhnya terhadap kemampuan 

belajar. Seseorang yang mempunyai intelengensi baik (IQ-nya tinggi) umumnya 

mudah belajar dan hasilnyapun cenderung baik. Bakat juga besar pengaruhnya 

dalam menentukan keberhasilan belajar. Jika seseorang mempunyai intelegensi 
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yang tinggi dan bakatnya ada dalam bidang yang dipelajari, maka proses belajar 

akan lebih mudah dibandingkan orang yang hanya memiliki intelegensi tinggi saja 

atau bakat saja. 

c) Minat dan Motivasi 

Minat dapat timbul karena adanya daya tarik dari luar dan juga datang dari 

sanubari. Timbulnya minat belajar disebabkan beberapa hal, antara lain karena 

keinginan yang kuat untuk menaikkan martabat atau memperoleh pekerjaan yang 

baik serta ingin hidup senang atau bahagia. Begitu pula seseorang yang belajar 

dengan motivasi yang kuat, akan melaksanakan kegiatan belajarnya dengan 

sungguh-sungguh, penuh gairah dan semangat. Motivasi berbeda dengan minat. 

Motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan. 

d) Cara belajar 

Cara belajar seseorang juga mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya. 

Belajar tanpa memperhatikan teknik atau faktor fisiologis, psikologis, dan ilmu 

kesehatan akan memperoleh hasil yang kurang memuaskan. 

2) Faktor eksternal (yang berasal dari luar diri) 

a) Keluarga 

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak 

dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan, besar-kecilnya penghasilan, 

perhatian turut mempengaruhi hasil belajar. 

b) Sekolah 
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Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi tingkat keberhasilan 

anak. Kualitas guru, metode mengajarnya, kesesuaian kurikulum dengan 

kemampuan anak, keadaan fasilitas atau perlengkapan disekolah dan sebagainya, 

semua ini mempengaruhi keberhasilan belajar anak. 

 

c) Masyarakat 

Keadaan masyarakat juga menentukan hasil belajar. Bila sekitar tempat 

tinggal keadaan masyarakatnya terdiri dari orang-orang yang berpendidikan, 

terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah tinggi dan moralnya baik, hal ini akan 

mendorong anak giat belajar. 

d) Lingkungan sekitar 

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat mempengaruhi hasil 

belajar. Keadaan lingkungan, bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan lalu 

lintas dan sebagainya semua ini akan mempengaruhi kegairahan belajar. 

2.1.2 Tinjauan Motivasi Berprestasi 

2.1.2.1 Pengertian Motivasi 

Menurut W.S. Winkel dalam Darsono (2000:6) mengatakan bahwa 

motivasi berasal dari istilah “motif” dimana motif diartikan sebagai daya 

penggerak didalam diri orang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

mencapai tujuan tertentu. Berawal dari “motif” itu, motivasi diartikan sebagai 

motif yang sudah menjadi aktif pada saat-saat melakukan suatu perbuatan. 

Sedangkan motif sudah ada dalam diri seseorang, jauh sebelum orang itu 

melakukan suatu perbuatan. 



 
 

 

19

Menurut Marhaeni dan Anak Agung  Istri Ngurah dalam Sappaile (2007) 

mengatakan bahwa motivasi adalah kondisi yang muncul dalam diri individu yang 

disebabkan oleh interaksi antara motif dengan kejadian-kejadian yang diamati 

oleh individu sehingga mendorong mengaktifkan perilaku menjadi suatu tindakan 

nyata. Motivasi sebagai proses pembangkitan gerak dalam diri individu untuk 

melakukan atau berbuat sesuatu guna mencapai suatu tujuan mempunyai tiga 

fungsi yaitu menggerakkan, mengerahkan, dan menyeleksi perbuatan individu.  

Menurut Mc. Donald seperti yang dikutip oleh Sardiman (2005:73) 

motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

yang dimaksud motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk 

berbuat atau melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. 

2.1.2.2Jenis-jenis  Motivasi 

Ada berbagai jenis motivasi, menurut Sardiman (2005:89-90) jenis-jenis 

motivasi antara lain: 

1. Motivasi Intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya 

tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan sesuatu. Pada motif ini peserta didik belajar karena 

belajar dipandang bermakna bagi dirinya. Tujuan yang ingin dicapai terletak pada 

perbuatan belajar itu sendiri (menambah pengetahuan, ketrampilan, sikap dan 

sebagainya). Sebagai contoh konkret, seorang siswa itu melakukan belajar, karena 
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betul-betul ingin mendapat pengetahuan, nilai atau ketrampilan agar dapat 

berubah tingkah lakunya secara kontruktif tidak karena tujuan yang lain-lain. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya perangsang dari luar. Pada motivasi ini, peserta didik belajar bukan karena 

dapat memberikan makna baginya, melainkan karena mengharapkan sesuatu 

dibalik kegiatan belajar itu, seperti: hadiah, hukuman, pujian, penghargaan. 

Sebagai contoh : seseorang itu belajar, karena tahu besok paginya akan ujian 

dengan harapan mendapatkan nilai baik, sehingga akan dipuji oleh orang tuanya, 

temannya. 

2.1.2.3 Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Menurut Sardiman (2005:85) bahwa motivasi selain berfungsi sebagai 

pendorong usaha dan pencapaian prestasi juga berfungsi sebagai berikut: 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai pengerak atau motor yang 

melepaskan energi. 

2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan mana yang 

akan dikerjakan. 

Setiap perbuatan termasuk perbuatan belajar mendorong beberapa motif. 

Motif memiliki peranan yang cukup besar didalam upaya belajar. Proses belajar 

mengajar akan berjalan baik, bila proses tersebut dapat membangkitkan kegiatan 

belajar yang efektif. 
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2.1.2.4 Pengertian Motivasi Berprestasi 

Motivasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah motivasi berprestasi. 

Dengan dipahaminya motif atau motivasi pada diri seseorang, bila dikaitkan 

dengan prestasi akan mempunyai pengertian tersendiri dan lebih khusus 

menggambarkan kespesifikan tentang dorongan atau kebutuhan akan gambaran 

berprestasi yang bervariasi pada diri seseorang. 

Konsep motivasi berprestasi pertama kali diperkenalkan oleh Henry A. 

Murray pada tahun 1938 di Havard University. Ada tiga motif utama yaitu 

keinginan untuk berprestasi, keinginan untuk berafiliasi, keinginan untuk 

berkuasa. Berkaitan dengan motivasi berprestasi, Murray mendefinisikan motivasi 

berprestasi sebagai kemampuan yang terorganisir dalam diri seseorang yang 

mewujudkan suatu keadaan yang lebih tinggi, sehingga perasaan ingin suksesnya 

dapat terwujud (Hasiah:2005). 

Landasan pemikiran tersebut diperkuat oleh seorang pakar psikologi Mc. 

Clelland dalam Hasiah (2005) yang menurutnya motif yang ada pada setiap 

individu meliputi: motif berprestasi (need for achievement), motif persahabatan 

(need for affiliation), dan motif berkuasa (need of power). Ketiga macam need 

tersebut disebut dengan “motif sosial”, dan masing-masing mempunyai kekuatan 

yang berbeda pada setiap individu.  

Menurut C. Beck dalam (Prayitno,1989:8) mengemukakan tentang “need 

for achievement” atau yang disingkat (n.ach) adalah kebutuhan untuk berprestasi, 

yaitu suatu keinginan untuk selalu unggul atau menjadi terbaik. Konsep ini 

bertolak dari asumsi bahwa “n.ach” merupakan semacam kekuatan psikologis 
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yang mendorong setiap individu sehingga membuat aktif dan dinamis untuk 

mengejar kemajuan. Siswa yang memiliki kebutuhan berprestasi yang baik 

berkata: “Saya dalam menyelesaikan tugas harus mendapatkan nilai baik” atau 

“Saya dalam bermain bulu tangkis harus menang”. 

Kebutuhan berprestasi timbul karena adanya perubahan organisme yang 

disebabkan oleh perangsang kejadian-kejadian dilingkungan organisme. Kemauan 

seseorang dalam belajar berhubungan dengan keberhasilan. Sebaliknya, 

keberhasilan yang dicapai dan dirasakan akan meningkatkan motivasi dan 

kemauan belajar. Keberhasilan yang dicapai melalui kerja keras akan 

meningkatkan rasa positif dan percaya diri. Pengalaman dalam mencapai 

keberhasilan akan sangat mendongkrak motivasi belajar yang pada akhirnya akan 

menuju prestasi puncak. 

Pendapat lain mengatakan bahwa motivasi berprestasi merupakan 

keinginan untuk memperoleh keberhasilan dan berpartisipasi aktif didalam suatu 

kegiatan (Anni,2004:134). Keberhasilan yang dicapai dipandang sebagai buah 

dari usaha dan kemampuan individu yang dicurahkan dalam mengerjakan tugas. 

Menurut Nicholls dalam Anni (2004:134) mengkaji motivasi berprestasi 

yang mengklasifikasikan siswa yang berorientasi pada tujuan belajar (learning 

goals atau mastery goals) dimana umumnya tujuan bersekolah adalah 

memperoleh kompetensi atas ketrampilan yang diajarkan yakni akan mengambil 

mata pelajaran yang sukar dan berupaya mencari tantangan, sebaliknya siswa 

yang berorientasi pada tujuan kinerja (performance goals) berupaya memperoleh 

penilaian positif atas kinerja yang akan dicapai dan menghindari dari penilaian 
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negatif serta mengambil mata pelajaran yang mudah, dan menghindari situasi 

yang menantang.  

Menurut Atkinson dalam Anni (2004:134) menyatakan bahwa individu 

dapat dimotivasi untuk berprestasi dengan cara memperoleh keberhasilan dan 

menghindari kegagalan. Didalam penelitiannya ditemukan bahwa banyak orang 

yang lebih termotivasi menghindari kegagalan dan bukan mencapai keberhasilan, 

sementara yang lain untuk mencapai keberhasilan dan bukan menghindari 

kegagalan. Orang yang lebih termotivasi untuk mencapai keberhasilan disebut 

pencari keberhasilan, sedangkan yang lebih termotivasi untuk menghindari 

kegagalan disebut penghindar kegagalan. Karakteristik utama penghindar 

kegagalan adalah kecenderungan untuk memilih tugas yang mudah atau 

sebaliknya paling sukar dikerjakan, sementara itu pencari keberhasilan cenderung 

memilih tugas yang memiliki tingkat kesulitan yang sedang.  

Setiap siswa berbeda kebutuhan berprestasi. Ada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi, ada pula yang rendah. Siswa memiliki motivasi 

berprestasi tinggi kalau keinginan sukses benar-benar berasal dari dalam diri 

sendiri. Siswa ini tetap bekerja keras baik dalam situasi bersaing dengan orang 

lain, maupun dalam bekerja sendiri. Menurut Mc. Clelland dan W. Atkinson 

dalam Prayitno (1989:40) telah mengembangkan teori motivasi berprestasi. 

Mereka mengemukakan bahwa siswa-siswa yang memiliki motivasi tinggi tidak 

tertantang untuk memilih tugas-tugas yang terlalu mudah atau terlalu sukar. 

Siswa-siswa seperti ini memiliki kepercayaan diri dan mampu membuat 

perencanaan atau perhitungan yang pantas dalam memilih tugas. Namun jika 
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siswa mengalami kegagalan terus-menerus maka mereka akan kehilangan 

dorongan untuk berprestasi.  

Individu yang mempunyai motivasi berprestasi biasanya lebih menyukai 

tugas yang menuntut tanggung jawab. Hal ini berarti keberhasilan yang dicapai 

bukan karena bantuan orang lain atau karena faktor keberuntungan, melainkan 

karena hasil kerja keras dirinya sendiri. Selain itu individu juga mempunyai 

dorongan yang kuat untuk segera mengetahui hasil nyata dari tindakanya, karena 

hal itu dapat digunakan sebagai umpan balik. Selanjutnya dari hasil evaluasi 

tersebut individu dapat memperbaiki kesalahanya dan mendorong untuk 

berprestasi lebih baik dengan menggunakan cara-cara baru. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang 

dikatakan motivasi berprestasi adalah suatu bentuk dorongan yang ada dalam diri 

siswa untuk meraih prestasi dalam hal-hal tertentu, disertai dengan usaha yang 

keras agar memperoleh hasil yang baik dan mencapai kesuksesan. 

 

2.1.2.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Berprestasi 

Menurut Darsono (2000:65) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi 

berprestasi adalah sebagai berikut: 

1. Cita-cita atau aspirasi 

Cita-cita atau aspirasi adalah suatu target yang ingin dicapai. Target ini 

diartikan sebagai tujuan yang ditetapkan dalam suatu kegiatan yang mengandung 

makna bagi seseorang. 

2. Kemampuan belajar 
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Kemampuan ini meliputi beberapa aspek psikis yang terdapat dalam diri 

siswa, misalnya pengamatan, perhatian dan fantasi. Siswa yang mempunyai 

kemampuan belajar tinggi, biasanya lebih termotivasi dalam belajar. 

3. Kondisi siswa 

Kondisi fisik dan psikologis siswa sangat mempengaruhi faktor motivasi. 

Kondisi-kondisi ini jika mengalami gangguan dapat mengurangi atau bahkan 

menghilangkan motivasi siswa. 

4. Kondisi lingkungan 

Kondisi lingkungan merupakan unsur-unsur yang datang dari luar diri 

siswa. Unsur-unsur ini dapat berasal dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun 

masyarakat baik yang menghambat atau yang mendorong. 

5. Unsur-unsur Dinamis Dalam Belajar 

Adalah unsur-unsur yang keberadaanya dalam proses belajar tidak stabil, 

kadang-kadang lemah bahkan hilang sama sekali, khususnya kondisi-kondisi yang 

sifatnya kondisional. 

6. Upaya guru membelajarkan siswa 

Adalah bagaimana guru merpersiapkan diri dalam membelajarkan siswa 

mulai dari penguasaan materi, cara menyampaikan, menarik perhatian siswa, dan 

mengevaluasi hasil belajar. 

2.1.2.6 Karakteristik Siswa yang Mempunyai Motivasi Berprestasi 

Menurut Djaali (2007:103) ada beberapa karakteristik siswa yang 

mempunyai motivasi berprestasi tinggi yaitu: 
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1. Menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil-

hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan, nasib ,atau kebetulan. 

2. Memilih tujuan yang realistis tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah 

dicapai atau terlalu besar resikonya. 

3. Mencari situasi atau pekerjaan dimana ia memperoleh umpan balik dengan 

segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidaknya hasil pekerjaannya. 

4. Senang bekerja sendiri dan bersaing untuk mengungguli orang lain. 

5. Mampu menangguhkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih 

baik. 

6. Tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang, status, atau keuntungan 

lainnya, ia akan mencarinya apabila hal-hal tersebut merupakan lambang 

prestasi, suatu ukuran keberhasilan. 

Menurut Mc Clelland dalam Hasiah(2005) motivasi berprestasi terdiri atas 

dua komponen utama yaitu: pikiran-pikiran yang menggambarkan prestasi dan 

aktivitas atau usaha yang berhubungan dengan prestasi. Dengan kata lain, orang 

yang memiliki motivasi berprestasi tinggi mempunyai ciri-ciri antara lain: Suka 

bekerja keras untuk mencapai keberhasilan, selalu khawatir mengalami kegagalan, 

cenderung bertindak dan menetapkan suatu pilihan yang realistis, senang 

berkompetensi dan bertanggung jawab atas pilihan atau perbuatannya.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas tentang pengertian dan karakteristik 

siswa yang mempunyai motivasi berprestasi, maka yang menjadi indikator dari 

motivasi berprestasi dalam penelitian ini adalah: 

1. Keinginan untuk sukses atau mencapai keberhasilan 
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 Siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi jika keinginan suksesnya 

benar-benar berasal dari dalam dirinya. Dia akan seantiasa berusaha 

mewujudkan keinginannya itu dan mencapai keberhasilan disetiap pekerjaan 

yang dilakukannya. 

2. Suka bekerja keras 

 Seseorang dengan motivasi berprestasi tinggi akan berusaha semaksimal 

mungkin membuat dirinya lebih unggul dari orang lain.Dia dapat bekerja terus 

menerus dalam waktu yang lama, dan tidak pernah berhenti sebelum selesai. 

3. Menghindari diri dari kegagalan 

 Seorang siswa yang mempunyai motivasi berprestasi selalu mencari cara-cara 

baru yang kreaktif untuk dapat selalu eksis dalam belajarnya. Dengan kata 

lain, dengan mencari cara-cara baru yang menunjang belajarnya ia akan 

terhindar dari kegagalan. 

4. Ulet menghadapi tugas dan kesulitan 

 Seorang siswa yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi, apabila menemui 

kesulitan atau kegagalan dalam melaksanakan tugasnya tidak akan cepat putus 

asa dan terus berusaha dengan penuh ketekunan hingga berhasil. 

5. Berorientasi jauh kedepan 

 Seseorang dengan motivasi berprestasi tinggi akan membuat rencana terhadap 

tujuan-tujuan yang akan dicapainya, tidak cepat puas dengan prestasi yang 

telah dicapai dan lebih mengutamakan pencapaian tujuan jangka panjang. 
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2.1.3 Tinjauan Fasilitas 

2.1.3.1 Pengertian Fasilitas Belajar 

Menurut Gie (2002:46) fasilitas adalah persyaratan yang meliputi keadaan 

sekeliling tempat belajar dan keadaan jasmani siswa atau anak didik. Fasilitas 

belajar meliputi ruang kelas, papan tulis, alat tulis, meja kursi, over head 

proyektor, penerangan, buku pelajaran dan peralatan lainnya.Menurut Djamarah 

(2003:95) fasilitas yaitu kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di 

sekolah. 

Sekolah sebagai tempat belajar bagi siswa hendaknya mempunyai suasana 

yang baik, yaitu yang dapat mendukung belajar siswa. Menurut Walgito dalam 

Tu’u (2004:154) tempat yang baik adalah tempat yang tersendiri, yang tenang, 

warna dindingnya sebaiknya jangan yang tajam atau mencolok dan dalam ruangan 

harus ada penerangan yang cukup, karena penerangan yang kurang akan 

menyebabkan kelelahan pada mata yang tentu akan mengganggu jalanya proses 

belajar. Ventilasi udarapun perlu diperhatikan sebaik-baiknya.Keadaan gedung 

sekolah yang tidak memenuhi syarat juga akan menghambat dalam proses belajar 

mengajar. Misalnya ruangan gelap, atau tempat sekeliling sekolah ramai sekali.  

Berdasarkan  pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas adalah 

suatu sarana yang membantu kelancaran dan kemudahan untuk pelaksanaan suatu 

usaha. Dalam hal ini fasilitas dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

1. Fasilitas fisik 
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Yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau yang dibedakan, yang 

mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan sesuatu usaha. 

Misalnya alat tulis, alat komunikasi, alat penampil, dan sebagainya. 

2. Fasilitas non fisik 

Yaitu segala sesuatu yang memudahkan suatu kegiatan sebagai akibat 

bekerjanya nilai uang. Sarana atau fasilitas merupakan penunjang tercapainya 

tujuan pendidikan. Sarana yang dimaksud adalah sarana sekolah yang meliputi 

semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses 

pendidikan disekolah. 

Tersedianya sarana atau fasilitas yang memadai, siswa diharapkan dapat 

memperoleh hasil prestasi yang baik. Adapun faktor yang berkaitan dengan sarana 

belajar diantaranya: perpustakaan dan alat-alat pelajaran, dan mesin-mesin yang 

digunakan untuk praktek. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka fasilitas yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah fasilitas yang meliputi segala sesuatu yang memudahkan dan 

melancarkan proses belajar. 

Menurut Gie (2002:33) untuk belajar yang baik hendaknya tersedia 

fasilitas belajar yang memadai, antara lain ruang tempat belajar, penerangan 

cukup, buku-buku pegangan dan kelengkapan peralatan belajar. Jadi prinsipnya 

fasilitas belajar adalah segala sesuatu yang memudahkan untuk belajar. 
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2.1.3.2 Aspek-Aspek Fasilitas Belajar 

Gie (2002: 53-54) menjelaskan aspek-aspek fasilitas belajar sebagai 

berikut: 

1) Alat 

Alat sebagai bagian dari sistem dan harus ada agar kesatuan sistem kegiatan 

dapat terlaksana dengan sempurna dan terarah ketujuan yang dilakukan. 

Kekurangan alat, ketiadaan atau kurang tepat alat yang dipergunakan akan 

berakibat kurang sempurnanya efisien maupun efektifitas kegiatan atau 

bahkan berhenti sama sekali. Demikian pula benda-benda yang memiliki 

relevensi dengan sesuatu kegiatan akan mempermudah proses kegiatan itu 

sendiri. 

2) Tempat 

Proses kegiatan tanpa adanya ruang akan mengalami suatu hambatan dan akan 

mengurangi tingkat keberhasilan. Ruang di tuntut relevan dengan kegiatan 

yang dikerjakan, semakin relevan semakin mendukung dan mudah 

terlaksananya kegiatan. 

3) Waktu  

Belajar butuh waktu yang cukup agar dapat dengan leluasa dan mudah 

mengerti. Namun waktu yang cukup perlu pengaturan atau perencanaan yang 

baik dan dilaksanakan secara teratur dan penuh disiplin dengan kalender dan 

jadwal yang telah disusun dan direncanakan. 
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4) Hubungan sosial 

Lingkungan sosial yang harmonis sangat mempengaruhi suatu aktivitas. 

Semakin baik lingkungan sosial akan mendukung aktivitas, sebaliknya suatu 

lingkungan sosial yang kurang baik atau kurang harmonis akan sangat 

berpengaruh kurang menguntungkan atau bahkan menghambat. 

5) Metode 

Metode sebagai suatu cara kerja sangat menentukan efektivitas sistem kerja. 

Metode yang tepat sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kegiatan untuk 

mencapai tujuan. 

2.1.3.3 Macam-macam Fasilitas Belajar 

Gie (2002:33) menjelaskan macam-macam fasilitas belajar sebagai 

berikut: 

1) Ruang tempat belajar 

Salah satu syarat untuk dapat belajar dengan sebaik-baiknya ialah tersedianya 

ruang belajar. Ruang atau tempat belajar inilah yang digunakan oleh siswa 

untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar. Dengan ruang atau tempat belajar 

yang memadai dan nyaman untuk belajar maka akan memperoleh hasil belajar 

yang baik. 

2) Penerangan 

Penerangan yang terbaik adalah sinar matahari karena warnanya putih dan 

sangat intensif. Namun apabila cuaca tidak baik pihak sekolah juga harus 

menyediakan penerangan sehingga tidak akan mengganggu proses belajar 

mengajar di kelas. 
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3) Buku-buku pegangan 

Syarat yang lain dalam kegiatan belajar mengajar yaitu buku-buku pegangan. 

Buku-buku yang dimaksud di sini adalah buku-buku pelajaran yang dapat 

menunjang pemahaman siswa dalam menerima materi yang disampaikan oleh 

guru. 

4) Kelengkapan peralatan belajar 

Selain buku-buku pegangan belajar yang lain juga penting untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar. Belajar tidak dapat dilakukan dengan efisien tanpa 

peralatan yang lengkap. 

Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas dalam 

penelitian ini adalah segala sesuatu yang memudahkan dan melancarkan siswa 

dalam proses belajar mengajar yang dikelompokkan dalam sarana dan 

prasarana.Indikator fasilitas belajar dalam penelitian ini seperti yang dikemukakan 

diatas. 

2.1.4 Tinjauan Mata Pelajaran Akuntansi 

Pelajaran akuntansi di SMA merupakan bagian dari mata pelajaran 

ekonomi yang mempelajari siklus atau proses kegiatan dari seluruh transaksi 

keuangan mulai dari prosedur pencatatan, pengklasifikasian, pengihktisaran, 

sampai pada tahap penyusunan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK). Didalam pelajaran akuntansi dibutuhkan pemahaman lebih 

mendalam karena dalam mempelajarinya dibutuhkan ketrampilan khusus, 

kecermatan, ketelitian, dan kehati-hatian. Adapun tujuan pemberian mata 

pelajaran akuntansi pada siswa SMA adalah untuk membekali mereka tentang 
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bagaimana penyusunan laporan keuangan sebuah badan usaha atau perusahaan  

dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip, dan prosedur akuntansi 

yang benar, baik untuk kepentingan melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi 

ataupun untuk terjun ke masyarakat.Ruang lingkup pelajaran akuntansi SMA 

dimulai dari dasar-dasar konseptual, struktur dan siklus akuntansi. Adapun materi 

pokok pelajaran akuntansi di SMA adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem akuntansi 

2. Menafsirkan persamaan dasar akuntansi 

3. Mencatat transaksi berdasarkan mekanisme debet dan kredit 

4. Mencatat transaksi kedalam jurnal umum 

5. Melakukan posting dari jurnal ke buku besar 

6. Membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan jasa 

7. Menyusun laporan keuangan perusahaan jasa 

(Sumber: Kriteria Ketuntasan Minimal) 

Proses pembelajaran akuntansi dilakukan melalui pendekatan tuntas 

karena pelajaran akuntansi merupakan satu siklus sehingga ketrampilan yang satu 

berkaitan dengan ketrampilan yang lain dan lebih mengutamakan target 

pencapaian melalui pelatihan yang dialami langsung oleh siswa. 

 

 Kerangka Berfikir 

Belajar merupakan proses kegiatan untuk mengubah tingkah laku si subjek 

belajar, ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar faktor 

yang mempengaruhi belajar dapat dibagi dalam klasifikasi faktor intern (dari 
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dalam) diri subjek belajar dan faktor ekstern (dari luar) diri si subjek belajar. 

Didalam hubungannya dengan proses interaksi belajar-mengajar yang lebih 

menitik beratkan pada soal motivasi, pembicaraan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kegiatan belajar ini lebih ditekankan pada faktor intern.  

Faktor intern termasuk didalamnya, intelegensi, minat, motivasi, Bakat, 

kematangan, kesiapan dan lainnya memiliki peranan penting dalam hubungannya 

dengan pemahaman bahan pelajaran, sehingga penguasaan terhadap bahan yang 

disajikan lebih mudah dan efektif. Diantara faktor intern tersebut salah satunya 

adalah motivasi. Motivasi merupakan daya pengerak atau pendorong untuk 

melakukan sesuatu pelajaran. Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada 

motivasi. Makin tepat motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha 

belajar bagi para siswa. 

Motivasi belajar  dapat diartikan sebagai keseluruhan daya pengerak 

didalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin 

kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai 

(Sardiman,2005:75). Sedangkan motivasi berprestasi yakni kecenderungan untuk 

mencapai keberhasilan atau tujuan untuk melakukan kegiatan yang mengarah 

pada kesuksesan atau kegagalan (Anni,2004:133). Keberhasilan yang dicapai 

dipandang sebagai buah dari usaha kemampuan personal yang dicurahkan dalam 

mengerjakan tugas. Seorang siswa yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi 

akan melaksanakan tugas atau kegiatan belajarnya dengan sungguh-sungguh, 
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penuh semangat dan mencurahkan segenap kemampuannya mencapai hasil belajar 

yang baik.  

Motivasi berprestasi memiliki peran penting dalam melakukan kegiatan 

belajar. Indikator motivasi berprestasi di antaranya keinginan untuk sukses atau 

mencapai keberhasilan, suka bekerja keras, ulet menghadapi tugas dan kesulitan, 

menghindari diri dari kegagalan, berorientasi jauh kedepan. 

Siswa yang mempunyai motivasi berprestasi cenderung  mengarahkan 

pikiran dan tingkah lakunya menuju kepada usaha menunjukan prestasi, mencari 

cara-cara baru yang efektif, kreatif dalam berusaha dan tidak suka 

menggantungkan diri pada orang lain. 

Hasil belajar selain dipengaruhi oleh motivasi juga dipengaruhi oleh 

fasilitas belajar. Fasilitas diartikan sebagai segala sesuatu yang memudahkan anak 

didik (Djamarah,2003:48).Fasilitas merupakan sarana prasarana yang dimiliki 

sekolah yang mendukung secara langsung dan tidak langsung dalam proses 

pembelajaran. Fasilitas belajar meliputi ruang atau tempat belajar, penerangan, 

buku-buku pegangan, kelengkapan peralatan belajar. Proses pembelajaran 

disekolah yang dilengkapi dengan sarana atau fasilitas yang memadai diharapkan 

dapat membantu kelancaran proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan 

hasil belajar. Adanya fasilitas belajar yang memadai dalam kegiatan belajar 

terutama dikelas sangat berpengaruh besar dalam upaya meningkatkan hasil 

belajar, jadi dalam hal ini fasilitas belajar berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. 
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Berdasarkan keterangan tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti 

terdorong untuk meneliti pengaruh motivasi berprestasi dan fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar akuntansi dengan gambaran skema sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

            Gambar 1. Skema Kerangka Berfikir 

 

2.3 HIPOTESIS 

Berdasarkan  penjelasan diatas, maka hipotesis alternatif yang diajukan 

oleh peneliti adalah: 

1. Ada pengaruh motivasi berprestasi dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

akuntansi siswa kelas XI-IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal. 

Motivasi Berprestasi (X1) 
dengan indikator : 

1. Keinginan untuk 
sukses atau mencapai 
keberhasilan 

2. Suka bekerja keras 
3. Ulet menghadapi tugas 

dan kesulitan 
4. Menghindari diri dari 

kegagalan 
5. Berorientasi jauh 

kedepan 

Fasilitas Belajar (X2) dengan 
indikator: 

1. Ruang atau tempat 
belajar 

2. Penerangan 
3. Kelengkapan peralatan 

belajar 
4. Buku-buku pegangan 

Hasil Belajar 
Akuntansi (Y) 
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2. Ada pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas 

XI-IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal. 

3. Ada pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XI-

IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS  yaitu 

berjumlah 136 siswa yang terbagi menjadi 3 kelas dengan perincian sebagai 

berikut: 

                        Tabel 3.1 Daftar jumlah populasi 

No Nama kelas Jumlah siswa 

1. 

2. 

3. 

XI IPS 1 

XI IPS 2 

XI IPS 3 

46 

45 

45 

jumlah 136 siswa 

                    Sumber : Daftar presensi siswa kelas XI IPS 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Ukuran sampel dari populasi penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan rumus Slovin. Didalam pengambilan sampel tersebut kelonggaran 

ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel  yang dapat ditolerir atau 

yang diinginkan adalah 5%, mengingat semakin kecil persen kelonggaran 

ketidaktelitian dalam pengambilan sampel, maka jumlah sampel semakin banyak, 

sehingga akan memungkinkan lebih representative. 

Dari perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 
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21 Ne
Nn

+
=   

Keterangan : 

 n = Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang masih ditolerir atau yang diinginkan yaitu 5% (Umar, 2004:74). 

Sampel dalam penelitian ini adalah : 

( )2%51361
136

+
=n  

34,1
136

=n   

=n 101,492537 

=n 101 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah proporsional 

cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara mengacak 

jumlah sampel yang ada dengan cara diundi. Pengundian untuk menemukan 

sampel tiap kelasnya dilakukan dengan sistem kocokan yang disesuaikan dengan 

nomor urut absensi. Hal ini dilakukan karena semua siswa dalam tiap satu kelas 

memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Menurut Arikunto 

(2006:134), apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua 

sedangkan jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10-155 atau 20-25% 

atau lebih.  
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Penyebaran sampel dari populasi secara lengkap adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Teknik pengambilan sampel 

Kelas Jumlah siswa Teknik pengambilan sampel Jumlah sampel 

XI IPS 1 46 46 / 136 x 101 35

XI IPS 2 45 45 / 136 x 101 33

XI PS 3 45 45 / 136 x 101 33

Jumlah 136 101

 

3.3 Variabel Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan, maka variabel dalam 

penelitian ini adalah: 

3.3.1 Variabel Bebas (X) atau variabel independen 

Ada 2 variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

Motivasi berprestasi (X1), dengan indikator : 

1) Keinginan untuk sukses atau mencapai keberhasilan 

2) Suka bekerja keras 

3) Ulet menghadapi tugas dan kesulitan 

4) Menghindari diri dari kegagalan 

5) Berorientasi jauh kedepan 

Fasilitas belajar (X2), dengan indikator : 

1) Ruang atau tempat belajar 

2) Penerangan 

3) Kelengkapan peralatan belajar 
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4) Buku-buku pegangan 

3.3.2 Variabel terikat (Y) atau variabel dependen 

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah hasil belajar akuntansi 

yang datanya diambil dari nilai ulangan harian dan nilai tugas semester 1 tahun 

ajaran 2008/2009. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah: 

 

3.4.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh daftar nilai siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 2 Slawi serta data-data lain yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

3.4.2 Metode Kuesioner atau Angket 

Angket ini digunakan untuk mengungkap data tentang motivasi berprestasi 

dan fasilitas belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten 

Tegal.Dalam penelitian ini jenis angket tertutup atau disebut juga close from 

questioner yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban 

yang lengkap, sehingga pengisi atau responden hanya memberi tanda silang pada 

jawaban yang telah disediakan. Alternatif jawaban berupa multiple choice seperti 

a, b, c, dan d. 
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3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Didalam menyusun angket, dilakukan uji coba angket kepada responden 

diluar sampel kemudian dihitung validitas dan reliabilitasnya. 

 

3.5.1 Validitas 

Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari setiap variabel yang diteliti secara 

tepat.Uji validitas instrumen digunakan teknik korelasi Product Moment dari Karl 

Pearson sebagai berikut: 

( )( )
( ){ } ( ){ }∑ ∑∑ ∑

∑∑ ∑
−−

−
=

2222 YYNXX

YXXYN
rxy  

Keterangan : 

rxy   = Koefisien korelasi 

x      = Nilai variabel X 

y      = Nilai variabel Y 

N     = Jumlah responden 

ΣX2 = Jumlah kwadrat nilai X 

ΣY2 = Jumlah kwadrat nilai Y 

Kemudian hasil rxy dikonsultasikan dengan rtabel dengan taraf signifikan 

5%. Jika didapatkan harga rxy hitung > rtabel, maka butir instrument dapat dikatakan 

valid, akan tetapi sebaliknya jika harga rxy hitung < rtabel, maka dikatakan bahwa 

butir instrument tidak valid ( Arikunto,2006:274). Pengujian validitas pada 

instrument ini menggunakan bantuan program SPSS. 
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Hasil uji coba validitas angket ternyata diperoleh untuk angket motivasi 

berprestasi sebesar 0,499 dan fasilitas belajar sebesar 0,619. Nilai tersebut ≥  rtabel 

pada n = 20 yaitu 0,444, hal ini menunjukkan angket tersebut valid. 

 

3.5.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu, jadi dapat 

diandalkan karena skor angket bukan 1 dan 0 maka pada penelitian ini untuk 

mencari reliabilitas instrumen digunakan rumus Alpha: 

R11 = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

− 2

21
1 t

b
K

K
σ

σ  

Keterangan : 

R11     =  Reliabilitas Instrumen 

K        =  Banyaknya butir pertanyaan 

∑σb2   =  Jumlah varian butir 

σt2      = Varian total 

(Arikunto,2006:196) 

Setelah diperoleh koefisien reliabilitas kemudian dikonsultasikan dengan 

nilai r pada taraf signifikan 5% atau taraf kepercayaan 95%. Instrumen dikatakan 

reliabel apabila harga r hitung > r tabel. 

Hasil analisis reliabilitas diperoleh nilai r11 untuk angket motivasi 

berprestasi sebesar 0,934 dan untuk angket fasilitas belajar sebesar 0,701. Nilai 

reliabilitas tersebut > dari rtabel = 0,444 yang berarti kedua intrumen tersebut 

reliabel. 
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3.6 Metode Analisis Data 

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 

dalam dua metode, yaitu : 

 

3.6.1 Analisis Deskriptif Persentase 

Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing indikator 

dalam setiap variabel, yaitu  motivasi berprestasi dan fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar akuntansi. Rumus yang digunakan :    

Persentase skor  %100% x
N
n

=  

Keterangan :  

n = Jumlah skor jawaban responden 

N= Jumlah skor jawaban ideal 

(Ali, 1994:186) 

Didalam penyajiannya, hasil analisis ini didasarkan pada distribusi 

frekuensi yang memberikan gambaran mengenai distribusi subyek menurut 

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

skor yang telah ditetapkan untuk setiap alternatif jawaban yang tersedia dalam 

kuesioner.   

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penggunaan metode analisis 

deskriptif persentase ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan angket yang telah diisi responden dan memeriksa 

kelengkapanya. 

2. Mengubah skor kualitatif menjadi skor kuantitatif, dengan cara: 
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1) Jawaban a diberi skor 4 

2) Jawaban b diberi skor 3 

3) Jawaban c diberi skor 2 

4) Jawaban d diberi skor 1 

3.Membuat tabulasi data. 

4. Memasukkan dalam rumus deskriptif persentase. 

5. Membuat tabel rujukan dengan cara sebagai berikut:  

a.  Menetapkan presentase tertinggi = (4 : 4 x 100% = 100%) 

b.    Menetapkan presentase terendah = (1 : 4 x 100%) = 25%) 

c.    Menetapkan rentangan presentase = (100% - 25% = 75%) 

d.   Menetapkan kelas interval     = 4 

e.   Panjang kelas interval   = 75% : 4  = 18,75% 

Dengan panjang kelas interval 18,75% dan persentase terendah 25% dapat dibuat 

kriteria sebagai berikut. 

                                                   Tabel 3.3 

Analisis hasil penelitian 

Interval (%) Kriteria 

81,26 % - 100 % Sangat tinggi 

62,51 % – 81,25 % Tinggi 

43,76 % – 62,50 % Rendah 

25,00 % – 43,75 % Sangat rendah 

        Sumber : Hasil olah data 

 

3.6.2 Analisis Regresi 
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Didalam penelitian ini, analisis regresi digunakan untuk menyatakan 

dalam bentuk persamaan (model matemetika) matematik, antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Karena variabel bebas ini terdapat dua prediktor yaitu 

motivasi berprestasi (X1) dan fasilitas belajar (X2) yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar akuntansi (Y), maka hubungan kedua variabel tersebut merupakan 

garis lurus (linier), sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

regresi berganda (yaitu 2 prediktor). Bentuk umum regresi berganda dengan 2 

variabel bebas adalah : 

XaXaao
Y 2211

^
++=  

Keterangan : 
^
Y  = Variabel hasil belajar akuntansi 

ao  = Konstanta yang merupakan intersep garis antara X dan Y 

a1
 = Koefisien perubah bebas antara X 1  terhadap Y 

a2
= Koefisien perubah bebas antara X 2  terhadap Y 

X 1 = Motivasi berprestasi 

X 2  = Fasilitas belajar 

(Sudjana,2003:70). 

Untuk membantu proses pengolahan data secara cepat dan tepat maka 

pengolahan datanya dilakukan melalui program SPSS versi 15 (Statistical 

Package for Social Sciences). Melalui program SPSS, kegiatan pengolahan data 

dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus melibatkan pemakai dalam persoalan 

rumus-rumus statistika yang cukup rumit, karena rumus statistika diatas tidak 

akan terlihat secara langsung. 

3.7 Uji Prasyarat Regresi 



 
 

 

47

3.7.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui normal tidaknya masing-

masing variabel penelitian. Data dianalisis dengan bantuan komputer program 

SPSS for windows release 15. Data pengambilan keputusan berdasarkan 

probabilitas. Jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian 

berdistribusi normal. 

3.7.2 Uji Linieritas Garis Regresi 

Uji linieritas garis regresi dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh berbentuk linier atau tidak. Jika data berbentuk linier dengan 

tingkat signifikansi lebih dari 0,05, maka penggunaan analisis regresi pada 

pengujian hipotesis dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi jika tidak linier 

maka harus digunakan analisis non linier. 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk mengetahui apakah model regresi 

penelitian memenuhi asumsi klasik atau tidak. 

3.8.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas artinya variabel independen yang terdapat dalam model 

memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasi 

tinggi atau bahkan 1). Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antar 

variabel bebasnya tidak memiliki hubungan sempurna atau tidak mengandung 

multikolinieritas. Pengujian multikolinieritas ini dapat dilihat dari variance 

inflation factor (VIF). Deteksi adanya multikolinieritas dengan menggunakan 

nilai VIF dengan tolerance melalui SPSS. Model regresi yang bebas 
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multikolinieritas memiliki VIF dibawah 10 dan nilai tolerance di atas 0,1. Deteksi 

lain dengan melihat korelasi antara variabel bebas, apabila masih dibawah 0,8 , 

maka dapat disimpulkan tidak mengandung multikolinieritas. (Ghozali,2005:92) 

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas artinya varians dalam model tidak sama. Uji 

heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi ketidaksamaan varians 

dari residual satu pengamatan kepengamatan yang lain. Model regresi yang baik 

adalah homokedastisitas atau tidak mengandung heteroskedastisitas 

(Ghozali,2005:105). Untuk mengetahui gejala heteroskedastisitas dilakukan 

dengan mengamati grafik scatter plot melalui SPSS. Model yang bebas dari 

heteroskedastisitas memiliki grafik scatter plot dengan pola titik-titik yang 

menyebar di atas dan di bawah sumbu Y. 

3.9 Uji Hipotesis 

3.9.1 Uji Simultan 

 Perhitungan pengaruh X1 dan X2 terhadap Y secara Simultan (Uji F) dilakukan dengan 

SPSS 

a) Merumuskan hipotesis statistic 

(1) Ho: β1 = β2 = 0, artinya X1 dan X2 secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Y 

(2) Ha: β1 = β2  ≠  0, artinya X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap 

Y. 

b) Kaidah Pengambilan keputusan 

Jika probabilitas > 0,05 maka Ho diterima sebaliknya jika Probabilitasnya < 0,05 maka 

Ho ditolak (Ghozali, 2001:357). 
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Proses akan dilakukan dengan bantuan SPSS for Windows release 15. 

3.9.2 Uji Parsial 

Pengaruh X1 dan X2  terhadap Y secara Parsial (Uji t) 

a) Merumuskan hipotesis statistik 

(1) Ho : β1= 0,i= X1, X2 artinya X1 dan X2 secara parsial (sendiri-sendiri) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Y. 

(2) Ha : β1≠  0, i= X1, X2 artinya X1 dan X2 secara parsial (sendiri-sendiri) berpengaruh 

signifikan terhadap Y. 

b) Kaidah pengambilan keputusan 

Jika probabilitas > 0,05, maka Ho diterima sebaliknya jika Probabilitasnya < 0,05 maka 

Ho ditolak (Ghozali, 2001:357). 

Proses akan dilakukan dengan bantuan SPSS for Windows release 15. 

 Koefisien Determinasi 

Analisis adjusted R square dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen secara simultan. 

Sedangkan r2 dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel 

independen menjelaskan variabel dependen secara parsial. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Deskriptif Persentase 

4.1.1.1 Hasil Belajar Akuntansi 

Rata-rata hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS Negeri 2 Slawi sebesar 

63,89 dan termasuk kategori cukup. 

Variabel  hasil belajar akuntansi siswa di SMA Negeri 2 Slawi 

berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase  terangkum dalam tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 4.1 
Hasil Belajar Akuntansi  

Hasil Belajar Interval 

nilai 
Keterangan 

F % 

> 90 – 100 Sangat Baik 0 0.00

> 75 – 90 Baik 0 0.00

60 – 75 Cukup 96 95.05

< 60 Kurang 5 4.95

  Jumlah 101 100.00

Sumber: Data di olah tahun 2009 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa sebanyak 

95,05% responden termasuk dalam kategori cukup dan sebanyak 4,95% 

responden termasuk dalam kategori kurang. Dengan kriteria ketuntasan mengajar 

(KKM) sebesar 66, diperoleh siswa yang mendapatkan nilai 66-75 sebanyak 34 

siswa dengan persentase 33,66% dan dibawah nilai 66 sebanyak 67 siswa dengan 
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persentase 66,34%.Lebih jelasnya deskripsi hasil belajar siswa dapat dilihat dalam 

grafik berikut ini. 

 
Gambar 2. Grafik Variabel Hasil Belajar 

 

4.1.1.2 Deskriptif Persentase Motivasi Berprestasi 

Hasil analisis deskriptif pada data variabel motivasi berprestasi  dapat 

dilihat pada tabel  berikut: 

Tabel 4.2 

 Deskriptif Variabel Motivasi Berprestasi 
 

Interval Kategori Jumlah Persentase 
8534.5 < Skor ≤ 10.504 Sangat Tinggi 39 38.61

6565 < Skor ≤ 8534,5 Tinggi 49 48.51
4595,5 < Skor ≤ 6565 Rendah 13 12.87

2626 ≤  Skor ≤ 4595,5 Sangat 
Rendah 

0 0.00

Jumlah  101 100.00
Sumber: Data di olah tahun 2009 
 

 
Hasil penelitian tentang motivasi berprestasi siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 2 Slawi diperoleh rata-rata skor 78,82 dengan persentase 75,79% dan 

berdasarkan kategori motivasi berprestasi pada tabel 3.3 termasuk dalam kategori 

tinggi. 
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Berdasarkan  tabel di atas, dapat kita lihat bahwa  motivasi berprestasi 

siswa kelas  XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal yang termasuk dalam 

kategori sangat tinggi sebanyak 39 siswa atau 38,61%,  yang termasuk dalam 

kategori tinggi sebanyak 49 siswa atau 48,51%, yang termasuk dalam kategori  

rendah sebanyak 13 siswa atau 12,87%, dan yang termasuk dalam kategori sangat 

rendah tidak ada atau 0,00%. Secara keseluruhan motivasi berprestasi siswa kelas 

XI-IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten tegal termasuk dalam kategori tinggi.  

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar  berikut ini. 

 

Gambar 3. Grafik Variabel Motivasi Berprestasi 

Secara terperinci hasil analisis persentase setiap indikator variabel 

Motivasi Berprestasi siswa kelas XI-IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal 

dapat diperoleh hasil sebagai berikut. 
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Tabel  4.3 

 Rangkuman Analisis Deskriptif Persentase Variabel Motivasi 
Berprestasi 

No 
Indikator 

Skor 
yang 

diperoleh 

Skor 

Ideal 
% Kriteria 

1 
Keinginan untuk sukses 
atau mencapai 
keberhasilan 

2576 3232 79,70 Tinggi 

2 Suka berkerja keras 1997 2828 70,62 Tinggi 

3 Ulet menghadapi tugas 
dan kesulitan 

1512 2020 74,85 Tinggi 

4 Menghindari diri dari 
kegagalan 

587 808 72,65 Tinggi 

5 Berorientasi jauh ke depan 1289 1616 79,77 Tinggi 

  7969 10504 75,79 Tinggi 

Sumber: Data di olah tahun 2009 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase setiap indikator yaitu 

keinginan untuk sukses atau mencapai keberhasilan, suka bekerja keras, ulet 

menghadapi tugas dan kesulitan, menghindari diri dari kegagalan serta 

berorientasi jauh ke depan secara keseluruhan termasuk dalam kategori tinggi. 

Hasil yang paling tinggi diperoleh pada indikator  berorientasi jauh ke depan 

dengan jumlah persentase skor 79,77% sedangkan yang paling rendah adalah pada 

indikator suka kerja keras sebesar 70,62%. 

4.1.1.3 Deskriptif Persentase Fasilitas belajar 

Hasil analisis deskriptif pada data variabel  fasilitas belajar  dapat dilihat 

pada tabel  berikut: 
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Tabel 4.4 

Deskriptif Variabel Fasilitas Belajar 
 

Interval Kategori Jumlah Persentase 
2.626 < Skor ≤ 3.232 Sangat Tinggi 2 19.98
2.020 < Skor ≤ 2.626 Tinggi 51 50.50
1.414 < Skor ≤ 2.020 Rendah 35 34.65
8.08 ≤  Skor ≤ 1.414 Sangat 

Rendah 
13 12.87

Jumlah  101 100.00
Sumber: Data di olah tahun 2009 
 

Hasil penelitian tentang fasilitas belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 

Slawi diperoleh rata-rata skor 19,82 dengan persentase 61,94% dan berdasarkan 

kategori fasilitas belajar pada tabel 3.3 termasuk rendah.  

Berdasarkan  tabel di atas, dapat kita lihat bahwa  fasilitas belajar siswa 

kelas  XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal yang termasuk dalam 

kategori sangat tinggi sebanyak 2  siswa atau 1,98%,  yang termasuk dalam 

kategori tinggi sebanyak 51 siswa atau 50,50%, yang termasuk dalam kategori  

rendah sebanyak 35 siswa atau 34,65% dan yang termasuk dalam kategori sangat 

rendah sebanyak 13 siswa atau 12,87%. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

gambar  berikut ini. 

 

 Gambar 4. Grafik  Variabel Fasilitas Belajar  
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Secara terperinci hasil analisis persentase setiap indikator variabel fasilitas 

belajar  siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal dapat diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

Tabel  4.5  

 Rangkuman Analisis Deskriptif Persentase Variabel Fasilitas 
Belajar 

No 
Indikator Skor yang 

diperoleh  

Skor 

Ideal 
% Kriteria 

1 Ruang atau tempat 
belajar 

551 808 68,19 Tinggi 

2 Penerangan 190 404 47,03 Rendah 

3 Kelengkapan peralatan 
belajar 

590 808 73,02 Tinggi 

4 Buku-buku pegangan 671 1212 55,36 Rendah 

 Total 2002 3232 61,94 Rendah 

Sumber: Data di olah tahun 2009 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase setiap indikator yaitu 

ruang atau tempat belajar, penerangan, buku-buku pegangan dan kelengkapan 

peralatan belajar, yang termasuk dalam kategori tinggi  yaitu ruang atau tempat 

belajar sebesar 68,19% dan kelengkapan peralatan belajar sebesar 73,02% 

sedangkan yang termasuk dalam kategori rendah yaitu penerangan 47,03% dan 

buku-buku pegangan sebesar 55,36%. 

4.1.2 UJi Prasyarat Regresi 

4.1.2.1 Uji Normalitas Data 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi 

normal/mendekati normal. Cara untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau 
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tidak, dapat dilakukan dengan uji normalitas. Uji normalitas data dapat dilakukan 

dengan analisis Kolmogorov-Smirnov test dengan bantuan program SPSS. Hasil 

analisis uji normalitas data dengan menggunakan analisis Kolmogorov-Smirnov 

test diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

101 101 101
78.8218 19.8218 64.5248
9.53981 4.29045 2.81636

.165 .133 .102

.099 .111 .086
-.165 -.133 -.102
1.066 1.336 1.022
.208 .056 .248

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

Motivasi
Berprestasi

Fasilitas
Belajar Hasil Belajar

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Berdasarkan hasil uji normalitas data diperoleh  nilai z untuk variabel 

motivasi berprestasi sebesar 1,066 dengan probabilitas 0,208, nilai z untuk 

variabel fasilitas belajar sebesar 1,336 dengan probabilitas 0,056 dan nilai z untuk 

variabel prestasi belajar sebesar 1,022 dengan probabilitas sebesar 0,248. Secara 

keseluruhan nilai probabilitas signifikansinya  lebih dari 0,05 maka data  motivasi 

berprestasi, fasilitas belajar serta hasil belajar berdistribusi normal dan dilanjutkan 

uji hipotesis dengan multiple regression. 

4.1.2.2 Uji Linieritas 

a. Motivasi Berprestasi dengan Hasil belajar Siswa 

Uji linieritas garis regresi antara motivasi berprestasi terhadap hasil belajar 

siswa kelas XI SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal dengan bantuan program 

SPSS versi 15,00 diperolah hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4.7 

Uji Linieritas antara Motivasi berprestasi  terhadap hasil belajar 

siswa 

ANOVA Table

495.184 30 16.506 3.877 .000
228.306 1 228.306 53.63 .000

266.878 29 9.203 1.162 .458

298.004 70 4.257
793.188 100

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Hasil Belajar *
Motivasi Berpresta

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
 

Berdasarkan hasil analisis linieritas diperoleh hasil F hitung sebesar 1,162 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,458. Karena tingkat signifikansi lebih besar 

dari 0,05 ( 0,458 > 0,05) maka  regresi antara motivasi berprestasi terhadap hasil 

belajar siswa adalah linier. 

b. Fasilitas Belajar dengan Hasil belajar Siswa 

Uji linieritas garis regresi antara fasilitas belajar siswa  terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal dengan bantuan 

program SPSS versi 15,00 diperolah hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Uji Linieritas antara Fasilitas Belajar  terhadap hasil belajar siswa 

ANOVA Table

316.861 15 21.124 3.770 .000
224.217 1 224.217 40.0 .000

92.645 14 6.617 1.181 .305

476.327 85 5.604
793.188 100

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Hasil Belajar *
Fasilitas Belajar

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.
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Berdasarkan hasil analisis linieritas diperoleh hasil F hitung sebesar 1,181 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,305. Karena tingkat signifikansi lebih besar 

dari 0,05 ( 0,305 > 0,05) maka  regresi antara fasilitas belajar  terhadap hasil 

belajar siswa adalah linier. 

4.1.3 Uji Asumsi Klasik 

4.1.3.1 Uji Multikolinieritas 

Pengujian adanya multikolinier ini dapat dilakukan dengan melihat nilai 

VIF pada masing –masing variabel bebasnya. Jika nilai VIFnya lebih kecil dari 10 

tidak ada kecenderungan terjadi gejala multikolinier. Uji multikolinieritas ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah tiap–tiap variabel bebas saling berhubungan 

secara linier. Jika ada kecenderungan adanya multikolinier maka salah satu 

variabel memiliki gejala multikolinier. Hasil analisis uji Multikolinoeritas dengan 

bantuan program SPPS diperoleh hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.9 
Uji Multikolieritas Data Penelitian 

.818 1.222

.818 1.222
Motivasi Berprestasi
Fasilitas Belajar

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

 
 

 

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai VIF untuk variabel motivasi 

berprestasi serta fasilitas belajar  nilai VIF sebesar 1.222 dan nilai tolerance 

sebesar 0.818, karena nilai VIFnya kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 

0,1. Dengan demikian dapat disimpulkan data motivasi berprestasi dengan 

fasilitas belajar  tidak ada multikolinier dalam regresi. 
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4.1.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedasisitas dilakukan dengan menggunakan scatter plot. 

Jika tidak terdapat pola tertentu menunjukkan bahwa model regresi tersebut bebas 

dari masalah heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas ini di maksudkan untuk 

mendeteksi gangguan yang diakibatkan faktor-faktor dalam model tidak memiliki 

varians yang sama. Jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas, model regresi 

yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas.  Hasil perhitungan dengan SPSS 

untuk  variabel hasil belajar  adalah sebagai berikut : 

Regression Standardized Predicted 
Value
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Scatterplot

Dependent Variable: Hasil Belajar

 
 

Gambar 5. Grafik Scatterplot uji Hekteroskedastisitas 

Gambar tersebut menunjukkan bahwa titik tidak membentuk pola tertentu. 

Berdasarkan gambar diatas maka dapat dinyatakan bahwa model regresi tersebut 

bebas dari gejala heteroskedastisitas. 
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4.1.4 Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk menyatakan dalam bentuk persamaan 

model (model matematika) matematik antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Dalam melakukan analisis regresi berganda antara motivasi berprestasi 

(X1) dan fasilitas belajar (X2) terhadap hasil belajar pada siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal digunakan analisis regresi berganda. Hasil 

analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS versi 15.00 diperoleh 

hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.10 
Hasil Analisis Regresi Berganda 

50.898 1.853
.112 .026
.243 .057

(Constant)
Motivasi Berprestasi
Fasilitas Belajar

Model
1

B Std. Error
Unstandardized Coefficients

 
 

Hasil analisis regresi berganda diperoleh koefisien untuk variabel bebas 

motivasi berprestasi (X1)= 0,112 dan variabel  fasilitas belajar (X2) = 0,243 

dengan konstanta pada variabel hasil belajar sebesar 50,89, sehingga model 

persamaan regresi berganda yang diperoleh adalah:  

^
Y  = 50,98 + 0,112X1 + 0,243X2  

Dimana :  

Y   =  Variabel terikat hasil  belajar siswa 

X1 =  Variabel bebas motivasi berprestasi 

X2 =   Variabel bebas fasilitas belajar 
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a) Nilai konstan hasil belajar siswa (Y) sebesar 50,98 artinya jika skor variabel 

motivasi berprestasi dan fasilitas belajar = 0, maka skor hasil belajar akan 

menjadi sebesar 50,98. 

b) Koefisien regresi  motivasi berprestasi (X1) dari perhitungan linier berganda 

didapat nilai koefisien (b1) = 0,112. Hal ini berarti setiap ada peningkatan 

motivasi berprestasi (X1) sebesar satu satuan  maka hasil belajar siswa (Y) 

akan meningkat sebesar 0,112 dengan anggapan variabel fasilitas belajar (X2)  

adalah konstan. Demikian pula sebaliknya jika setiap ada penurunan motivasi 

berprestasi (X1) sebesar satu satuan maka hasil belajar siswa (Y) juga akan 

mengalami penurunan  sebesar 0,112 dengan anggapan variabel fasilitas 

belajar (X2)  adalah konstan. 

c) Koefisien regresi fasilitas belajar (X2) dari perhitungan linier berganda didapat 

nilai koefisien (b2) = 0,243 . Hal ini berarti setiap ada peningkatan fasilitas 

belajar  (X2) sebesar satu satuan maka hasil belajar siswa (Y) akan meningkat 

sebesar 0,243 dengan anggapan variabel motivasi berprestasi (X1) adalah 

konstan. Demikian pula sebaliknya jika ada penurunan fasilitas belajar  (X2) 

sebesar satu satuan maka hasil belajar siswa (Y) akan mengalami penurunan 

sebesar 0,243 dengan anggapan variabel motivasi berprestasi  (X1) adalah 

konstan. 
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4.1.5 Uji Hipotesis 

4.1.5.1 Uji hipotesis secara simultan  (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis ada tidaknya pengaruh variabel 

X terhadap variabel Y.  Uji hipotesis secara simultan  (Uji F) antara variabel bebas 

dalam hal ini motivasi berprestasi (X1) dan fasilitas belajar (X2), terhadap  hasil 

belajar siswa (Y) pada siswa pada kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten 

Tegal dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 15,00 diperoleh hasil  

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 4.11 
Hasil analisis Uji F (Secara Silmultan) 

317.229 2 158.614 32.659 .000
475.960 98 4.857
793.188 100

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

 
Hasil perhitungan uji hipotesis secara silmultan (uji F) dengan 

menggunakan progam SPSS ver 15.0 for windows dapat diketahui bahwa F hitung  

32,659 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000, karena nilai probabilitas lebih 

kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan menerima Ha. Jadi dapat dikatakan bahwa  

hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi “ada pengaruh motivasi berprestasi (X1) 

dan fasilitas belajar (X2) secara bersama- sama  terhadap  hasil belajar pada kelas 

XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal” diterima. 

4.1.5.2 Uji hipotesis secara parsial (uji t) 

Pengujian parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial dapat digunakan 
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dengan uji t.  Hasil analisis uji  hipotesis secara parsial antara variabel bebas X1 

terhadap Y dan X2 terhadap Y diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 4.12 
Hasil analis Uji t (Uji Parsial) 

27.463 .000
4.376 .000
4.279 .000

(Constant)
Motivasi Berprestasi
Fasilitas Belajar

Model
1

t Sig.

 
 

Menurut hasil perhitungan dengan menggunakan progam SPSS ver. 15,00 

dapat diketahui bahwa  hasil uji t untuk variabel motivasi berprestasi (X1) 

diperoleh hasil t hitung sebesar 4,376 dengan probabilitas sebesar  0,000. Nilai 

probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05)  maka dengan demikian 

Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi hipotesis altenatif (Ha) yang berbunyi “ada 

pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar siswa pada kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal” diterima.  

Hasil uji t untuk variabel fasilitas belajar  (X2) diperoleh hasil t hitung 

sebesar 4,279 dengan probabilitas sebesar  0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih 

kecil dari 0,05   (0,000 < 0,05)  maka dengan demikian Ho ditolak dan Ha 

diterima. Jadi hipotesis altenatif (ha) yang berbunyi “ada pengaruh antara fasilitas 

belajar terhadap hasil belajar siswa pada kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi 

Kabupaten Tegal tahun ajaran 2008/2009” diterima.   

4.1.5.3 Koefisien Determinasi 

Analisis koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mengetahui seberapa  

besar nilai persentase kontribusi yang diberikan oleh variabel motivasi berprestasi 
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dan fasilitas belajar terhadap variabel terikat yaitu hasil belajar pada kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal . Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan 

nilai koefisien determinasi (R2)  sebagai berikut. 

 
Tabel 4.13 

Uji Koef. Determinasi 

.632 .400 .388 2.20380
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

 
 

Nilai adjusted R square adalah sebesar 0,388,  hal itu berarti bahwa variasi 

perubahan Y dipengaruhi oleh perubahan X1 dan X2 sebesar 38,8%.  Jadi besarnya 

pengaruh motivasi berprestasi dan fasilitas belajar siswa  terhadap hasil belajar 

pada kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal sebesar 38,8%, 

sedangkan sisanya sebesar 61,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian 

ini.   

Secara parsial antara variabel motivasi berprestasi terhadap hasil belajar 

dan  pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar dapat dilakukan analisis 

secara parsial. Hasil determinasi secara parsial terangkum dalam tabel berikut ini. 

Tabel  4.14 
Uji Koefisien Secara Parsial 

.537 .404 .342

.532 .397 .335
Motivasi Berprestasi
Fasilitas Belajar

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

 
 

Nilai koefisien korelasi parsial motivasi berprestasi (X1) terhadap  hasil 

belajar diperoleh hasil r sebesar  = 0,404 sehingga koefisien determinan (r2) 

sebesar (0,404)2 x 100% =  16,32% terhadap Y.  Hasil ini memberikan gambaran 
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bahwa pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar siswa secara parsial 

sebesar 16,32%, sedangkan nilai koefisien korelasi parsial fasilitas belajar  (X2) 

terhadap  hasil belajar diperoleh hasil r sebesar  = 0,397 sehingga koefisien 

determinan (r2) sebesar (0,397)2 x 100% =  15,76% terhadap Y.  Hasil ini 

memberikan gambaran bahwa pengaruh fasilitas belajar  terhadap hasil belajar 

siswa secara parsial sebesar 15,762%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain diluar penelitian ini. 

 

4.2 Pembahasan 

1. Motivasi Berprestasi terhadap Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi berprestasi 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi yang tergolong dalam kategori tinggi 

dengan persentase 48,51% responden, dan hasil belajar akuntansi yang dicapai 

siswa termasuk dalam kategori cukup sebanyak 95,05% responden dan sebanyak 

4,95% responden dalam kategori kurang. Berdasarkan hasil penelitian tentang 

motivasi berprestasi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal 

diperoleh rata-rata skor 78,82 dengan persentase 75,79% dan berdasarkan kategori 

motivasi berprestasi termasuk dalam kategori tinggi tetapi hasil belajar yang 

dicapai siswa dalam kategori cukup. Hal ini disebabkan oleh faktor lain diluar 

motivasi berprestasi dimana motivasi berprestasi mempengaruhi hasil belajar 

sebesar 16,32% sisanya sebesar 83,68% dipengaruhi oleh faktor lain diluar 

motivasi berprestasi. Diantaranya IQ yang rendah dan kurangnya fasilitas belajar 

yang mendukung proses belajar seperti siswa tidak mempunyai buku-buku 
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pegangan sebagai pendukung dalam belajar. Dari analisis data diperoleh t hitung 

sebesar 4,376 dengan probabilitas 0,000 yang menggambarkan bahwa tingkat 

motivasi berprestasi mempunyai pengaruh positif terhadap hasil belajar yang 

dicapai siswa. Dari hasil analisis data penelitian ternyata hasil belajar yang dicapai 

siswa belum optimal, karena sebagian masih kurang (kurang dari 66) dan sebagian 

lainnya dalam kategori cukup dengan nilai 66-75. Berdasarkan hasil analisis 

regresi ternyata tinggi rendahnya hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi 

oleh motivasi berprestasi sebesar 16,32%, ini membuktikan bahwa motivasi 

berprestasi siswa tidak begitu dominan mempengaruhi hasil belajar siswa. Dari 

data ternyata sebagian besar siswa mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi, 

namun hasil belajar yang dicapai belum optimal. Hasil penelitian ini tidak sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Anni (2004 : 133) bahwa motivasi 

memegang peranan dalam memberi gairah atau semangat belajar sehingga 

termotivasi  kuat mempunyai energi yang banyak untuk kegiatan belajar. Hasil 

belajar yang optimal akan berhasil jika ada motivasi yang tepat. Salah satu 

motivasi tersebut adalah motivasi berprestasi untuk mencapai keberhasilan atau 

tujuan dan melakukan kegiatan yang mengarah  pada kesuksesan atau kegagalan, 

maka akan diikuti peningkatan terhadap hasil belajar seseorang. 

Dalam penelitian ini peneliti lebih mengungkap tentang motivasi 

berprestasi dari pada motivasi belajar. Motivasi belajar dapat diartikan  sebagai 

keseluruhan daya pengerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan 

arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar 
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itu dapat tercapai (Sardiman,2005:75). Sedangkan motivasi berprestasi yakni 

kecenderungan untuk mencapai keberhasilan atau tujuan untuk melakukan 

kegiatan yang mengarah pada kesuksesan atau kegagalan (Anni,2004:133). 

Keberhasilan yang dicapai dipandang sebagai buah dari usaha kemampuan 

personal yang dicurahkan dalam mengerjakan tugas. Seorang siswa yang 

mempunyai motivasi berprestasi tinggi akan melaksanakan tugas atau kegiatan 

belajarnya dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan mencurahkan segenap 

kemampuannya mencapai hasil belajar yang baik. Menurut Anni (2004:133) siswa 

yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi dalam belajar lebih lama 

dibandingkan dengan siswa yang bermotivasi berprestasi rendah. Walaupun 

mereka telah mengalami kegagalan itu diatribusikan karena kurang berusaha, dan 

bukan karena faktor eksternal, misalnya keberuntungan ataupun tingkat kesulitan 

tugas. Pendeknya siswa yang bermotivasi berprestasi memiliki keinginan dan 

harapan untuk berhasil, dan apabila mengalami kegagalan, mereka akan berusaha 

keras dalam mencapai keberhasilan. Oleh karena itu siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi cenderung mengalami kesuksesan dalam mengerjakan tugas-

tugas belajar di sekolah. 

 

2. Fasilitas Belajar terhadap Hasil belajar 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas belajar siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal tergolong rendah dengan 

rata-rata skor 19,82 dengan persentase sebesar 61,94%. Dari analisis data 

diperoleh t hitung sebesar 4,279 dengan probabilitas  sebesar 0,000 yang 
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menggambarkan ada pengaruh positif fasilitas belajar terhadap hasil belajar. Hal 

ini dibuktikan bahwa tinggi rendahnya hasil belajar sangat dipengaruhi tinggi 

rendahnya fasilitas belajar. Menurut Gie (2002:33) untuk belajar yang baik 

hendaknya tersedia fasilitas belajar yang memadai , antara lain ruang tempat 

belajar, penerangan cukup, buku-buku pegangan dan kelengkapan peralatan 

belajar.  

Berdasarkan hasil penelitian ruang atau tempat belajar siswa di SMA 

Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal tergolong tinggi dengan persentase 68,19% hal 

ini terlihat dari ruang kelas yang memadai dan nyaman untuk belajar. 

Karakteristik Penerangan yang ada diruang kelas masih tergolong rendah yaitu 

dengan persentase 47,03% hal ini terlihat dari penerangan yang ada diruang kelas 

disamakan dengan ruang yang lain. Karakteristik kelengkapan peralatan belajar 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal tergolong tinggi yaitu 

dengan persentase 73,02% hal ini terlihat dari keseluruhan kondisi meja kursi 

yang dipakai siswa untuk belajar masih dalam kondisi bagus dan penempatan 

papan tulis yang mendukung proses belajar siswa. Karakteristik buku-buku 

pegangan tergolong rendah dengan persentase 55,36% hal ini terlihat dari buku-

buku paket tentang mata pelajaran akuntansi yang disediakan diperpustakaan 

hanya ada beberapa koleksi buku saja dan siswa tidak diwajibkan mempunyai 

buku literatur akuntansi untuk menunjang proses belajar. 

Fasilititas belajar pada prinsipnya merupakan segala sesuatu yang 

mendukung untuk belajar.Diharapkan dengan adanya fasilitas belajar yang 

memadai siswa dapat mencapai hasil belajar yang baik. Hal ini memberikan 
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gambaran bahwa peralatan belajar yang dibutuhkan oleh anak seperti ruang 

tempat belajar, penerangan, buku-buku pegangan serta  peralatan lain yang 

mendukung terciptanya hasil belajar yang baik perlu dipenuhi. 

Penelitiaan ini diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara  motivasi berprestasi dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal , karena secara simultan diperoleh 

hasil nilai F sebesar 32,659 dengan probabilitas sebesar 0,000, karena nilai 

probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif (Ha) yang berbunyi 

“Ada pengaruh motivasi berprestasi dan fasilitas belajar siswa terhadap hasil 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal” 

diterima. Hasil penelitian secara parsial diketahui bahwa hasil uji t untuk variabel 

motivasi berprestasi diperoleh t hitung sebesar 4,376 dengan probabilitas sebesar 

0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka dengan 

demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi hipotesis alternatif yang berbunyi “ada 

pengaruh motivasi berprestasi terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal”diterima. Hasil uji t untuk variabel 

fasilitas belajar diperoleh t hitung sebesar 4,279 dengan probabilitas sebesar 

0,000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) maka dengan 

demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi hipotesis alternatif yang berbunyi “ada 

pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal“diterima.  

Berdasarkan uraian diatas dapat diperoleh gambaran bahwa untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan baik maka dapat dilakukan dengan 
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meningkatkan motivasi berprestasi anak serta dengan meningkatkan fasilitas 

belajar siswa. Adanya kedua komponen tersebut semakin ditingkatkan maka hasil 

belajar siswa akan semakin baik pula.  

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh antara motivasi berprestasi dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil peneltian dan pembahasan yang terdapat  pada bab IV  

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengaruh antara motivasi berprestasi dan fasilitas belajar terhadap hasil 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal 

diperoleh F hitung 32,659 dan nilai adjusted R square sebesar 38,8%. 

2. Pengaruh antara motivasi berprestasi terhadap hasil belajar akuntansi siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal diperoleh t hitung 4,376 

dan r2 sebesar 16,32%. 

3. Pengaruh antara fasilitas belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas 

XI  IPS SMA Negeri 2 Slawi Kabupaten Tegal diperoleh t hitung 4,279 dan 

r2 sebesar 15,76%. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan saran 

sebagai berikut:  

1. Untuk peneliti selanjutnya dalam meneliti motivasi diharapkan untuk 

melakukan penelitian dalam dua periode untuk membandingkan apakah ada 

kenaikan atau tidak tehadap hasil belajar. 

2.  Terkait dengan fasilitas belajar hasil penerangan yang termasuk dalam 

kategori rendah, maka perlunya pihak sekolah memberikan penerangan yang 
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cukup untuk kelancaran proses belajar mengajar. Adanya penerangan yang 

cukup maka suasana kelas tidak terasa gelap sehingga akan menganggu 

proses belajar mengajar. 

3. Fasilitas belajar mempunyai pengaruh terhadap hasil belajar, maka perlu 

penambahan fasilitas yang optimal dan bila mungkin diadakan penambahan 

buku-buku pegangan yang masih kurang. 
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Lampiran 1 
 
ANALISIS REGRESI ANTARA X1 DAN X2 TERHADAP Y 
 

Descriptive Statistics

64.5248 2.81636 101
78.8218 9.53981 101
19.8218 4.29045 101

Hasil Belajar
Motivasi Berprestasi
Fasilitas Belajar

Mean Std. Deviation N

 
 

Correlations

1.000 .537 .532
.537 1.000 .427
.532 .427 1.000

. .000 .000
.000 . .000
.000 .000 .
101 101 101
101 101 101
101 101 101

Hasil Belajar
Motivasi Berprestasi
Fasilitas Belajar
Hasil Belajar
Motivasi Berprestasi
Fasilitas Belajar
Hasil Belajar
Motivasi Berprestasi
Fasilitas Belajar

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

Hasil Belajar
Motivasi

Berprestasi
Fasilitas
Belajar

 
 

Variables Entered/Removedb

Fasilitas
Belajar,
Motivasi
Berprestas
i
a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Hasil Belajarb. 
 

 

Model Summaryb

.632a .400 .388 2.20380
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Fasilitas Belajar, Motivasi
Berprestasi

a. 

Dependent Variable: Hasil Belajarb. 
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ANOVAb

317.229 2 158.614 32.659 .000a

475.960 98 4.857
793.188 100

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Fasilitas Belajar, Motivasi Berprestasia. 

Dependent Variable: Hasil Belajarb. 
 

 
Coefficientsa

50.898 1.853 27.463 .000
.112 .026 .379 4.376 .000
.243 .057 .370 4.279 .000

(Constant)
Motivasi Berprestasi
Fasilitas Belajar

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Hasil Belajara. 
 

 

Coefficientsa

.537 .404 .342 .818 1.222

.532 .397 .335 .818 1.222
Motivasi Berprestasi
Fasilitas Belajar

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Hasil Belajara. 
 

Residuals Statisticsa

59.8497 68.1697 64.5248 1.78109 101
-2.625 2.046 .000 1.000 101

.233 .915 .365 .105 101

59.9274 68.0642 64.5260 1.77753 101
-5.49307 5.36457 .00000 2.18165 101

-2.493 2.434 .000 .990 101
-2.532 2.452 .000 1.007 101

-5.66890 5.44253 -.00126 2.25837 101
-2.606 2.518 -.001 1.015 101

.132 16.237 1.980 2.073 101

.000 .211 .012 .024 101

.001 .162 .020 .021 101

Predicted Value
Std. Predicted Value
Standard Error of
Predicted Value
Adjusted Predicted Value
Residual
Std. Residual
Stud. Residual
Deleted Residual
Stud. Deleted Residual
Mahal. Distance
Cook's Distance
Centered Leverage Value

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

Dependent Variable: Hasil Belajara. 
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Lampiran 2 
 
UJI NORMALITAS DATA 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

101 101 101
78.8218 19.8218 64.5248
9.53981 4.29045 2.81636

.165 .133 .102

.099 .111 .086
-.165 -.133 -.102
1.066 1.336 1.022
.208 .056 .248

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

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

Motivasi
Berprestasi

Fasilitas
Belajar Hasil Belajar

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
UJI LINIERITAS 

Case Processing Summary

101 100.0% 0 .0% 101 100.0%
Hasil Belajar  *
Motivasi Berprestasi

N Percent N Percent N Percent
Included Excluded Total

Cases

 
 

ANOVA Table

495.184 30 16.506 3.877 .000
228.306 1 228.306 53.63 .000

266.878 29 9.203 1.162 .458

298.004 70 4.257
793.188 100

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Hasil Belajar *
Motivasi Berprestas

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
 
 
 
 
 
 
 
Means 
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Case Processing Summary

101 100.0% 0 .0% 101 100.0%
Hasil Belajar  *
Fasilitas Belajar

N Percent N Percent N Percent
Included Excluded Total

Cases

 
 

ANOVA Table

316.861 15 21.124 3.770 .000
224.217 1 224.217 40.0 .000

92.645 14 6.617 1.181 .305

476.327 85 5.604
793.188 100

(Combined)
Linearity
Deviation from
Linearity

Between
Groups

Within Groups
Total

Hasil Belajar *
Fasilitas Belajar

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 
 

TABEL PERHITUNGAN VALIDITAS DAN 
RELIABILITAS  MOTIVASI BERPRESTASI 

 
   BUTIR SOAL  No 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 4 2 3 3 4 2 4 2 4 4 2 4 4 4 3 
2 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 
3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 1 4 3 4 3 
5 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 1 3 4 4 3 
7 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 
9 4 2 3 4 4 3 3 1 2 1 2 2 3 4 3 

10 4 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
11 4 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 
12 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 
13 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 
14 4 2 2 4 4 3 4 1 4 3 2 3 4 4 3 
15 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 3 4 4 3 
16 2 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 4 4 3 
17 3 3 2 2 4 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 
18 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 3 1 4 2 
19 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 
20 2 2 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 2 
ΣX 70 59 63 65 74 60 71 53 69 69 51 62 64 74 60 

 

Lam
piran 3 


