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SARI 

Fatchurrochman, 2005, Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian 
dan Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan terhadap Kualitas Penulisan Skripsi, 
Sarjana Pendidikan Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 
Dr. H.  Achmad Slamet, M. Si, Drs. Asrori, M. S,  288 h 
Kata Kunci : Hasil Belajar, Kualitas Penulisan Skripsi 

 Skripsi memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam 
menyelesaikan masalah dengan cara melakukan penelitian sendiri, menganalisis 
dan menarik kesimpulan serta menyusunnya sebagai benuk karya ilmiah. 
Pengalaman belajar seseorang di masa lampau dapat digunakan sebagai bekal 
dalam kegiatan belajar selanjutnya.Namun menurut hasil penelitian sebelumnya, 
kelemahan skripsi mahasiswa dapat dijumpai di hampir semua bagian skripsi. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh 
hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan 
metodologi penelitian akuntansi terhadap kualitas penulisan skripsi secara parsial 
dan simultan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan 
tingkat pengaruh hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, 
ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi terhadap kualitas penulisan 
skripsi. 
 Populasi penelitian ini adalah wisudawan jurusan ekonomi tahun 2004 
yang berjumlah  148 Pengambilan sampel yang berjumlah 45 dilakukan dengan 
teknik purposive sampling dengan pertimbangan-pertimbangan : (1)Mahasiswa 
pendidikan ekonomi angkatan 1999 dan 2000, dan (2) Melakukan penelitian 
kuantitatif. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
dokumentasi, tabulasi data dan studi pustaka. Data yang dikumpulkan dianalisis 
dengan teknik deskriptif persentase, crosstabs, dan regresi binary. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 
matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan  metodologi penelitian akuntansi 
secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas penulisan 
skripsi 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik 
hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan 
metodologi penelitian akuntansi maka kualitas penulisan skripsi akan semakin 
baik. Disarankan bagi mahasiswa agar meningkatkan pemahaman terhadap mata 
kuliah tersebut sehingga memperoleh hasil belajar yang baik agar dapat dijadikan 
bekal dalam menyusun skripsi. Bagi peneliti lain yang hendak melakukan 
penelitian sejenis, hendaknya mengungkap faktor dosen pembimbing dan 
menggunakan skala data yang lebih tinggi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Karya ilmiah merupakan sarana belajar bagi mahasiswa untuk 

meningkatkan kemampuannya dan mengintegrasikan pengalaman dan 

keterampilan yang diperoleh. Pengalaman dan keterampilan yang telah diperoleh 

ini merupakan bekal yang berharga bagi mahasiswa dalam mengembangkan 

kemampuan, ide atau gagasan melalui kegiatan-kegiatan tertentu terhadap sesuatu. 

Hasil dari apresiasi tersebut ditulis dalam suatu laporan penulisan yang berupa 

karya ilmiah. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan melalui kepekaan seseorang 

terhadap sesuatu, pengamatan maupun penelitian. Laporan penulisan yang berupa 

karya ilmiah tersebut merupakan sarana komunikasi antara penulis dengan pihak 

lain yaitu pembaca sehingga penulisan karya ilmiah mengacu pada pedoman 

penulisan karya ilmiah. 

Skripsi sebagai salah satu bentuk karya ilmiah yang ditulis mahasiswa 

pada akhir masa studinya. Setiap mahasiswa yang memilih untuk menempuh mata 

kuliah skripsi dalam menyelesaikan kuliahnya mempunyai kewajiban untuk 

menulis skripsi. Skripsi menurut Darmono (2004 : 1) merupakan karya ilmiah 

yang ditulis mahasiswa program sarjana pada akhir masa studinya berdasarkan 

hasil penelitian atau kajian kepustakaan atau pengembangan terhadap masalah 

yang dilakukan secara seksama. Penulisan skripsi mempunyai tujuan memberi 

pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam menyelesaikan masalah secara 
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ilmiah dengan cara melakukan penelitian sendiri , menganalisis dan menarik 

kesimpulan serta menyusunnya sebagai bentuk karya ilmiah.  

Untuk dapat melakukan penelitian, analisis, penarikan kesimpulan dan 

penyusunan menjadi bentuk karya ilmiah, mahasiswa harus mempunyai 

pengalaman belajar tertentu agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat terlaksana. 

Secara teoritis, pengalaman belajar seseorang di masa lampau dapat 

digunakan sebagai bekal dalam kegiatan belajar selanjutnya. Menurut teori belajar 

yang dikemukakan oleh aliran kognitif yaitu bahwa dalam belajar perubahan 

tingkah laku bergantung pada “insight” (pemahaman) yaitu tindakan mengenal 

atau memikirkan sesuatu dimana tingkah laku itu terjadi (Soemanto 1987 : 121). 

Lebih lanjut, teori Gestalt mengemukakan bahwa belajar dengan insight 

mempunyai sifat-sifat antara lain insight tergantung dari pengalaman masa lampau    

yang  relevan  dan  belajar  dengan  insight  dapat  diulangi (Slameto 2003 :9). 

Sejalan dengan konsep pengungkapan kembali insight, hal-hal yang telah 

diperoleh di masa lampau akan mempengaruhi proses dan prestasi belajar 

kemudian. Lebih lanjut, transfer yaitu pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh 

pada waktu yang lalu terhadap proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian 

(Slameto 2003 : 118). Implikasi ini dapat berbentuk positif jika hasil belajar yang 

terdahulu memperlancar atau membantu proses belajar yang kemudian dan 

berbentuk negatif jika jika hasil belajar yang terdahulu menghambat proses belajar 

yang kemudian. 

Berdasarkan tataran teori diatas, jika seseorang (mahasiswa) memperoleh 

hasil belajar yang bagus maka akan berpengaruh pada penulisan skripsi. Hal ini 
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berpijak pada dasar pemikiran bahwa nilai atau hasil belajar yang diperoleh 

mahasiswa merupakan bentuk dari kadar pemahaman mahasiswa tehadap mata 

kuliah tertentu. 

 Berdasarkan pengamatan penulis dalam sidang ujian skripsi, mahasiswa 

seringkali menemui kesulitan dalam merumuskan latar belakang masalah 

penelitian dalam skripsi, baik penalaran atau pelogikaan maupun teknis penulisan. 

Padahal latar belakang masalah dalam skripsi merupakan langkah awal dalam 

memulai sebuah penelitian. Kenyataan ini secara umum terjadi di sebagian besar 

mahasiswa yang penulis amati melalui diskusi dan tanya jawab sesama teman. 

Secara empiris, fakta tersebut didukung oleh hasil penelitian Priyanto (1995 : 22) 

yang mengemukakan bahwa pendahuluan, mahasiswa menampilkan latar 

belakang masalah tanpa disertai alasan pemilihan judul. Hal ini menunjukkan 

bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam penyusunan latar belakang 

masalah. Hasil penelitian lain yang mengungkap tentang skripsi dilakukan oleh 

Widodo (1996 : 5) menyatakan bahwa kelemahan skripsi mahasiswa dapat 

dijumpai dalam rumusan masalah, kajian pustaka, metodologi, daftar pustaka 

sampai dengan lampiran, atau dengan kata lain di hampir semua bagian skripsi 

dapat terjadi kesalahan. 

Berdasarkan tataran teori diatas dan kenyataan yang ada di lapangan 

menunjukkan adanya  kesenjangan, yaitu bahwa meskipun mahasiswa telah 

menempuh mata kuliah yang berhubungan dengan skripsi namun mahasiswa 

masih menemui kesulitan dalam menulis skripsi . Hal tersebut memberikan 
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motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang pengaruh hasil 

belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan penelitian 

pendidikan akuntansi terhadap kualitas skripsi. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa agar 

lebih memahami mata-mata kuliah tersebut untuk memudahkan mahasiswa dalam 

penyusunan skripsi, disamping dapat meningkatkan kualiltas sebuah skripsi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut diatas maka permasalahan yang 

dapat diangkat dalam penelitian ini adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh hasil belajar filsafat ilmu terhadap kualitas 

penulisan skripsi ? 

2. Seberapa besar pengaruh hasil belajar matematika bisnis terhadap kualitas 

penulisan skripsi ? 

3. Seberapa besar pengaruh hasil  belajar statistik  terhadap kualitas 

penulisan skripsi ? 

4. Seberapa besar pengaruh hasil belajar ekonometrika terhadap kualitas 

penulisan skripsi ? 

5. Seberapa besar pengaruh hasil belajar penelitian pendidikan akuntansi 

terhadap kualitas penulisan skripsi ? 

6. Seberapa besar pengaruh hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, 

statistik, ekonometrika, penelitian pendidikan  akuntansi terhadap kualitas 

penulisan skripsi ? 
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1.3. Cakupan Masalah 

Agar penelitian ini dapat fokus, maka dilakukan pembatasan masalah yang 

diteliti, yaitu bagian pokok dari skripsi yang berisi pendahuluan, landasan 

teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dan penutup. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, penelitian ini 

memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskipsikan mengenai : 

1. Tingkat pengaruh hasil belajar filsafat ilmu terhadap kualitas penulisan 

skripsi. 

2. Tingkat pengaruh hasil belajar matematika bisnis terhadap kualitas 

penulisan skripsi. 

3. Tingkat pengaruh hasil belajar statistik terhadap kualitas penulisan skripsi. 

4. Tingkat pengaruh hasil belajar ekonometrika terhadap kualitas penulisan 

skripsi. 

5. Tingkat pengaruh hasil belajar penelitian pendidikan akuntansi terhadap 

kualitas penulisan skripsi. 

6. Tingkat pengaruh hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, 

ekonometrika, penelitian pendidikan akuntansi terhadap kualitas penulisan 

skripsi. 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah : 

 

 



 6

A. Kegunaan teoritis 

1. Secara teoritis menguji secara empiris teori belajar gestalt yang 

menyebutkan bahwa dalam belajar perubahan tingkah laku bergantung 

pada “insight” (pemahaman) yaitu tindakan mengenal atau memikirkan 

sesuatu dimana tingkah laku itu terjadi dan teori transfer yaitu pengaruh 

hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap proses 

dan hasil belajar yang dilakukan kemudian. 

2. Bagi civitas akademika dapat memperkaya informasi, sumbangan 

pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian. 

B. Kegunaan praktis 

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah filsafat 

ilmu, matematika bisnis, statistik, ekonometrika, penelitian pendidikan 

akuntansi yang dapat digunakan untuk mempermudah penyusunan 

skripsi. 

2. Meningkatkan kualitas skripsi mahasiswa melalui pemahaman mata 

kuliah yang mendukung penyusunan skripsi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kualitas Skripsi 

Skripsi merupakan suatu karya ilmiah seseorang yang lahir dari suatu 

proses pendidikan. Sebagai salah satu karya ilmiah, maka sudah sewajarnya 

penulisan skripsi mengikuti suatu persyaratan atau standar ilmiah. Mengenai hal 

ini Syafri (2001 : 2) menegaskan bahwa kuallitas “basic” yang seharusnya 

dimiliki oleh karya ilmiah tidak boleh melanggar nilai-nilai ilmiah yang paling 

dasar. Skripsi harus tetap sebagai produk ilmiah yang mengikuti persyaratan atau 

standar ilmiah pula.  

Sejalan dengan hal itu, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang 

(FIS UNNES) menetapkan suatu pedoman penulisan skripsi bagi mahasiswa FIS. 

Pedoman penulisan skripsi tersebut dimaksudkan agar penulisan skripsi mengikuti 

aturan-aturan baku atau standar ilmiah sehingga mampu melahirkan skripsi yang 

benar dan berkualitas. Syafri (2001 : 9) menyebutkan bahwa standar ilmiah ini 

penting untuk menjaga agar karya ilmiah atau suatu kebenaran memang 

didapatkan dan memang kebenaran yang ditemukan itu benar adanya. Kualitas 

penulisan skripsi dapat juga menjadi tolok ukur untuk menilai kredibilitas 

kesarjanaan. Mengenai hal ini Danim (2000 : 24) mengemukakan bahwa menulis 

skripsi merupakan tugas keilmuwanan dengan metodologi ilmiah. Kredibilitas 

kesarjanaan antara lain diukur berdasarkan kemampuannya menyusun karya 

ilmiah dan dengan itu pula ditantang untuk berpikir ilmiah. 

7 
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Berkaitan dengan kredibilitas kesarjanan seseorang, skripsi mempunyai 

peranan dalam kancah akademis di perguruan tinggi. Darmono (2004 : 2 ) 

menyebutkan berbagai peran skripsi yaitu; (1) merupakan kegiatan belajar yang 

mengarahkan mahasiswa untuk  mengintegrasikan pengalaman belajarnya dalam 

menghadapi suatu masalah secara mendalam, (2) merupakan sarana kegiatan 

belajar mahasiswa untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengintegrasikan 

pengalaman dan keterampilan yang telah diperoleh dan (3) memberi peluang 

kepada mahasiswa untuk melatih diri dalam hal mengemukakan dan 

menyelesaikan masalah secara mandiri dan ilmiah. 

Telah disebutkan bahwa untuk melakukan suatu penulisan skripsi, 

mahasiswa telah memperoleh pengalaman belajar 

Hal ini juga didukung oleh Danim (2000 : 30) yang menyebutkan bahwa potensi 

minimal seorang peneliti yaitu : 

1 Latar belakang keilmuan yang relevan 

Tanpa berbekal pengetahuan teoritis-praktis yang luas dan 

mendalam, seseorang peneliti tidak akan mampu menyentuh fokus 

permasalahan penelitiansecara benar-benar kongruen dengan inti yang 

sebenarnya. Kalaupun seseorang dapat menyelenggarakan penelitian dalam 

lingkup yang kurang relevan dengan latar keilmuwannya, hasil penelitiannya 

hanya akan menyentuh permukaannya saja. 

2 Kemampuan menalar dan mengingat 

Peneliti harus menghubung-hubungkan aneka fenomena baik yang 

sesuai maupun yang bertentangan. Dia harus mempunyai kemampuan 
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berpikir secara baik secara induktif maupun deduktif, menafsirkan fakta 

untuk menjadi informasi dan daya penjelas. Untuk itu, peneliti harus 

mempunyai daya ingat yang kuat, tidak hanya mengenai pengalaman-

pengalaman dirinya dan orang lain pada masa lampau, melainkan juga 

pengalaman-pengalaman yang didapat dalam proses penyelenggaraan 

penelitian, yang pada saat di lapangan ditemukan, namun belum sempat 

dicatat tetapi harus direkam dalam hasil penelitian. 

3 Kemampuan berpikir orisinil dan objektif 

Untuk dapat berpikir orisinil, peneliti harus brilian dan punya 

keberanian, kreatif dan dapat mengabstraksikan aneka gejala. Kemampuan 

berpikir orisinil antara lain dibutuhkan pada saat menyusun instrumen, 

merumuskan asumsi, merumuskan definisi permasalahan dan menarik 

kesimpulan.Berpikir objektif disini juga di persepsi sebagai kapasitas 

berpikir dalam proses, sehingga dapat membedakan subjek dengan objek. 

4 Kesabaran 

Kesabaran diperlukan dalam rangka pengolahan data penelitian, baik 

penelitian dengan pendekatan kuantitatif maupun penelitian dengan 

pendekatan inkuiri naturalistik. 

5 Kapasitas dalam bekerjasama 

Penelitian-penelitian skala besar, baik lingkup fokus maupun 

dananya, hampir dipastikan tidak akan dapat dilakukan oleh peneliti sendiri. 

Peneliti harus dapat bekerjasama dalam tim dengan latar keilmuan yang 
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sama atau berbeda, bekerjasama dengan enumerator (pengumpul data), 

khalayak asaran, pejabat birokrasi terkait dan lain-lain. 

6 Kebebasan pribadi 

Kerja penelitian adalah kerja ilmiah dan kerja kreatif. Untuk dapat 

melakukan penelitian dengan baik, pemeliti tidak merasa dikungkung 

(diikat) oleh subjek di luar dirinya dan tidak dihantui oleh pengalaman-

pengalaman buruk masa lampaunya dalam menyelenggarakan penelitian. 

2.1.1. Indikator Kualitas Penulisan Skripsi 

Berpijak pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Semarang (FIS UNNES), maka indikator-indikator 

variabel terikat dari penelitian ini mencakup : 

a. Pendahuluan 

Pendahuluan merupakan bab pertama yang mengantarkan pembaca 

untuk mengetahui ihwal topik penelitian, alasan dan pentingnya penelitian. 

Oleh karena itu, pendahuluan memuat :  

1. Latar belakang masalah 

Bagian ini menerangkan keternalaran (kerasionalan) mengapa 

topik yang dinyatakan pada judul skripsi atau tugas akhir itu diteliti. 

Untuk menerangkan keternalaran tersebut perlu dijelaskan dulu 

pengertian topik yang dipilid. Baru kemudian diterangkan argumen 

yang melatarbelakangi pemilihan topik itu dari sisi substansi yang 

melingkupi topik itu. Dalam hal ini dapat dikemukakan misalnya, 
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adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara das sollen 

dan  das sein dari konsep dalam topik. 

Setelah itu, diterangkan keternalaran pemilihan topik dari 

paradigma penelitian sejenis. Untuk itu perlu dilakukan kajian 

pustaka yang memuat hasil-hasil penelitian tentang topik atau yang 

berkaitan dengan topik yang dipilih. Dengan melihat hasil yang 

diperoleh dalam penelitian yang sebelumnya, dapat ditunjukkan bahwa 

topik yang diteliti masih layak untuk diteliti.. Topik yang diteliti boleh 

saja diteliti, asal penelitian yang baru itu dapat menghasilkan sesuatu 

yang baru, yang berbeda dan dapat mengatasi kekurangan hasil 

penelitian sebelumnya, atau dalam penelitian yang baru itu digunakan 

teori atau metode yang berbeda dan diuga dapat menghasilkan temuan 

yang lain dari sebelumnya. 

Dalam skripsi atau tugas akhir, kajian pustaka untuk 

mengemukakan keternalaran (kerasionalan) pemilihan topik penelitian 

itu bisa dikemukakan di bawah judul tersendiri, misalnya Hasil 

Penelitian Sebelum Ini. Dalam kajian pustaka itu pembicaraan 

dilakukan secara kronologis. Dengan demikian, diketahui kemajuan 

penelitian yang dilakukan pada penelitian selama ini dan diketahui 

pula posisi peneliti sekarangdalam deretan penelitian sejenis. Dengan 

demikian, peneliti memiliki alasan yang mendasar (baik empiris, 

praktis, maupun teoritis) mengenai pemilihan topik penelitiannya. 
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2. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah rumusan persoalan yang perlu 

dipecahkan atau pertanyaan yang perlu dijawab dengan penelitian. 

Rumusan itu sebaiknya disusun dalam bentuk kalimat tanya, atau 

sekurang-kurangnya mengandung kata-kata yang menyatakan 

persoalan atau pertanyaan, yakni apa, siapa, berapa, seberapa, 

sejauhmana, bagaimana (bisa tentang cara atau wujud/keadaan), 

dimana, ke mana dari mana, mengapa dan sebagainya. 

Rumusan masalah harus diturunkan dari rumusan topik, tidak 

boleh keluar dari lingkup topik. Oleh karena itu, rumusan masalah 

hendaklah mencakupi semua variabel yang tergambarkan dalam topik. 

Kalau ada variabel umum dan khusus, hendaklah dirumuskanmasalah 

pokok beserta sub-sub masalahnya. Jadi, rumusan masalah harus 

terinci dan terurai dengan jelas agar dapat dipecahkan dan dicarikan 

pemecahannya. 

Rumusan masalah yang baik harus memungkinkan untuk 

menentukan metode penemuan data dan pemecahannya secara tepat 

atau akurat. Untuk itu, sebelum masalah dirumuskan perlu 

diidentifikasi dengan baik. 

Identifikasi masalah bisa dikemukakan di bawah sub judul 

tersendiri sesudah latar belakang, meskipun yang penting bukan 

judulnya, melainkan materi identifikasinya, dengan identifikasi 

masalah, memungkinkan perumusan masalah yang operasional 
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menjadi lebih mudah. Masalah yang operasional memiliki ciri, antara 

lain : (1) masalahnya dapat dipecahkan, (2) menggambarkan variabel 

penelitian yang jelas, (3) bentuk dan jenis data yang diperlukan dapat 

dipastikan secara akurat, (4) teknik pengumpilan data dapat ditentukan 

secara tepat, dan (5) teknik analisis data dapat diterapkan secara tepat. 

Kalau terdapat banyak masalah, tetapi yang akan diteliti hanya 

masalah-maslah tertentu, perlu ada pembatasan masalah disertai  

keterangan mengapa masalah yang diteliti dibatasi. Pembatasan 

masalah ini bisa dicantumkan dibawah sub judul tersendiri sesudah 

identifikasi masalah. Akan tetapi, kalau memang tidak ada 

pembatasan, tidak perlu ada sub judul cakupan masalah. 

3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian mengungkapkan apa yang hendak dicapai 

dengan penelitian. Tujuan dirumuskan sejajar dengan rumusan 

masalah.   Misalnya : (1) Apakah ada pengaruh X terhadap Y, maka 

tujuannya aialah menemukan ada tidaknya pengaruh X terhadap Y; (2) 

Apakah ada hubungan antara X dan Y, maka tujuannya ialah 

menemukan ada tidaknya hubungan antara X dan Y; (3) 

Bagaimanakah persepsi mahasiswa terhadap pelayanan akademik, 

maka tujuannya ialah mendeskripsikan persepsi...dan seterusnya. 

4. Kegunaan Penelitian 

Yang diuraikan di sini ialah kegunaan atau pentingnya 

penelitian dilakukan, baik bagi pengembangan ilmu maupun bagi 
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kepentingan praktik. Uraian ini sekaligus berfungsi untuk 

menunjukkan masalah yang dipilih memang layak diteliti. 

b. Landasan Teori Penelitian 

Dalam penelitian diperlukan dua alasan, yakni kerangka teoretis dan 

metodologis. Kerangka teoretis ialah teori yang dugunakan untuk 

membangun kerangka kerja penelitian. Kerangka metodologis ialah hal 

ikhwal yang berkaitan dengan desain penelitian termasuk langkah-langkah 

pengumpulan dan pengolahan data (variabel, instrumen, validitas dan 

reliabilitas instrumen serta teknik pengumpulan dan analisis data) dengan 

berbagai alasannya. Keduanya diuraikan dalam dua bagian skripsi yang 

berbeda, tetapi berurutan. Kerangka teoretis diuraikan pada bab II, 

sedangkan kerangka metodologi diuraikan pada bab III. 

Dalam kerangka teoretis dinyatakan teori apa yang digunakan untuk 

landasan kerja penelitian. Teori itu bisa disusun sendiri secara eklektik, bisa 

juga berupa teori yang digunakan oleh seorang ahli. Namun, teori apa pun 

yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan malalui kajian 

sejumlah pustaka dan hasil penelitian dalam lingkup topik skripsi atau tugas 

akhir. Teori itu dikaji secara kronologis, dari yang lama sampai dengan yang 

mutakhir (aktualitas teori) untuk menunjukkan kemajuan hasil penelitian 

sejalan dengan perkembangan teori. Dengan demikian, diantara  sederet 

teori yang dikemukakan dapat diperoleh atau keunggulan teori yang dipilih 

sebagai landasan kerja penelitian menjadi tampak lebih jelas. 
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Penyebutan nama teori saja tidaklah cukup. Prinsip-prinsip teori itu 

perlu diuraikan, termasuk pendekatan dan metode kerja teori itu. Variabel-

variabel penelitian perlu diterangkan menurut pandangan teori yang dipilih 

itu. Untuk itu, landasan teori merupakan pemaparan konsep-konsep menurut 

pendapat penulis (penemu) teori tersebut dan kemudian dipaparkan menurut 

sudut pandang peneliti dengan disertai cara mengukurnya. 

Dukungan dasar teoretis dalam rangka memberi jawaban terhadap 

pendekatan pemecahan masalah diartikan sebagai menyusun kerangka 

teoretis (kerangka berpikir) yang berfungsi sebagai dasar penyusunan 

hipotesis penelitian. Dengan uraian tentang teori itu, hakikat topik penelitian 

menjadi jelas. Variabel-variabel, masalah dan tujuannya tergambarkan 

secara operasional. Data pun dapat diidentifikasi, sedangkan lahan 

pengambilan data dapat ditentukan. Dengan demikian, teknik pengumpulan, 

pengolahan, dan analisis data dapat dirancang. Jadi, kerangka teoretis tidak 

hanya melandasi identifikasi sasaran, tetapi juga melandasi metode 

penelitian. 

c. Metode penelitian 

Dalam metode penelitian kuantitatif, prosedur penelitian dimulai dari 

pengumpulan data, pengolahan data dan diakhiri dengan analisis data. Yang 

perlu diuraikan dalam Bab III (pendekatan atau penelitian kuantitatif) 

adalah: (1) jenis dan desain penelitian, (2) populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, (3) variabel penelitian yang dirumuskan secara 

operasional, (4) instrumen penelitian disertai penentuan validitas dan 
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reliabilitasnya, (5) teknik pengumpulan data, serta (6) teknik pengolahan dan 

analisis data. 

Dalam uraian tentang metode penelitian itu tidak cukup hanya 

disebut istilah-istilah, seperti angket,guide interview,observasi, wawaancara. 

Masing-masing istilah tersebut perlu diterangkan prosedur penggunaan atau 

pelaksanaannya. Bahkan, kegunaan dari masing-masing teknik atau metode 

yang digunakan perlu diterangkan secara jelas. 

Sebaliknya pengertian populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, 

angket, guide interview, guide observation, wawancara dan sebagainya tidak 

perlu diuraikan sebagaimana dalam mata kuliah metodologi penelitian. Yang 

diuraikan adalah siapa atau apa populasinya, berapa ukuran populasinya, 

berapa ukuran sampelnya, apa teknik penarikan sampelnya, apa alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data, apa teknik pengumpulan dataata, apa 

teknik pengumpulan datanalisis data yang dipilih dan digunakan. 

Masing-masing metode penelitian yang dipilih perlu diuraikan secara 

operasional sesuai dengan apa yang dikerjakan peneliti. 

d. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini dapat dirinci menjadi 2 (dua) sub-sub dan masing-masing 

sub dapat dirinci menjadi beberapa bagian yang mencerminkan temuan atas 

pemecahan masalah-masalah yang dirumuskan dalam bab pendahuluan 

harus diuraikan secara jelas, sistematis dan tuntas. 

Pembahasan hasil penelitian harus dilakuakn secara sungguh-

sungguh dengan memperhatikan teori yang digunakan. Agar pembahasan 



 17

dapat dilakukan secara jelas, sistematis dan tuntas maka peneliti dapat 

mengikuti rambu-rambu pertanyaan sebagai berikut :Apakah temuannya 

sesuai denga teori yang digunakan ? Mengapa demikian ? Apakah ada 

faktor-faktor yang mempengaruhi ? Apakah ada kekurangtepatan kerangka 

teoretis dan metodologis yang digunakan ? 

e. Penutup 

Penutup merupakan bab terakhir dari isi pokok skripsi. Sesuai 

dengan isinya, bagian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) sub-bab, yaitu 

simpulan dan saran. 

Simpulan harus sejalan dengan masalah, tujuan dan uraian tentang 

hasil penelitian dan pembahasannya. Masalah yang dikemukakan di bagian 

pendahuluan semuanya harus terjawab dan dengan jawaban itu semua tujuan 

dapat tercapai. Uraian atau pembahasan masalah pada bab sebelumnya harus 

ada simpulannya. 

Saran harus sejalan dengan simpulan atau temuan. Saran hendaklah 

disertai dengan argumentasinya. Kalau ungkin juga disertai jalan keluarnya. 

Saran dapat bersifat praktis atau teoretis. Termasuk saran yang berharga 

adalah saran tentang perlunya dilakukan penelitian lanjutan, mengingat 

bahwa belum tentu semua masalah dapat dipecahkan secara tuntas atas dasar 

penelitian yang telah dilakukan atau setelah selesainya penelitian ini timbul 

masalah lain yang terkait. 
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2.2. Belajar 

2.2.1. Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. (Anni 2004 : 4). Pengertian prestasi belajar 

menurut Munawir yang dikutip Ponco (Prayitno : 2003 8) menyebutkan bahwa 

prestasi belajar merupakan hasil kegiatan belajar  yang dinyatakan dalam angka, 

simbol maupun kalimat sehingga hasil belajar disebut sebagai prestasi belajar. 

Lebih lanjut Munawir menyatakan bahwa hasil belajar adalah output dari proses 

kegiatan belajar. Hasil belajar dalam pendidikan di sekolah biasanya dinyatakan 

dalam lambang angka yang diperoleh dari kegiatan belajar. Inilah yang 

selanjtnya disebut hasil belajar atau prestasi belajar.  

2.2.2. Pengertian belajar 

Pengertian belajar telah banyak dikemukakan oleh para ahli psikologi 

termasuk para ahli psikologi pendidikan. Pengertian belajar menurut Morris L 

Bigge seperti dikutip dalam Darsono (2000 : 3)  learning is an enduring change 

in a living individual that is not heralded by a genetic inheritance. Aaron Quinn 

Sartain juga mengemukakan pengertian tentang belajar sebagaimana dikutip 

dalam Darsono (2000 : 4) bahwa learning may be defined as a change in 

behavior as a result of experiences. Belajar menurut Slameto (2003 : 3) yaitu 

suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dengan lingkungan. 
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Pengertian belajar tersebut menyebutkan bahwa hasil belajar berupa 

perubahan tingkah laku. Dalam kehidupan sehari-hari perubahan tingkah laku 

banyak sekali terjadi dan tentunya tidak semua perubahan tingkah laku tersebut 

merupakan hasil belajar. Untuk itu perlu dikemukakan ciri-ciri perubahan 

tingkah laku dalam pengertian belajar.   

Ciri-ciri perubahan tingkah laku tersebut menurut Slameto (2000 : 3) yaitu : 

a. Perubahan terjadi secara sadar. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. 

c. Perubahan belajar bersifat positif dan aktif . 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. 

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.  

2.2.3. Teori Belajar Gestalt 

Teori belajar gestalt dikemukakan oleh Koffka dan Kohler dari Jerman. 

Teori belajar gestalt menekankan pada pentingnya pemahaman atau insight. 

Slameto (2003 :9) mengemukakan sifat-sifat belajar dengan insight ialah : 

a) Insight tergantung dari kemampuan dasar. 

b) Insight tergantung dari masa lampau yang relevan. 

c) Insight hanya timbul apabila situasi belajar diatur sedemikian rupa 

sehingga segala aspek yang perlu dapat diamati. 

d) Insight adalah hal yang harus dicari, tidak dapat jatuh dari langit. 

e) Belajar dengan insight dapat diulangi. 
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f) Insight sekali didapat dapat dipergunakan untuk menghadapi situasi-

situasi yang baru.  

2.2.4. Prinsip-Prinsip Belajar Menurut Gestalt 

Prinsip belajar menurut Gestalt yang dikutip Slameto (2003 : 9) 

mengemukakan bahwa : 

a) Belajar berdasarkan keseluruhan 

Orang berusaha menghubungkan suatu pelajaran dengan pelajaran yang 

lain sebanyak mungkin. 

b) Belajar adalah suatu proses perkembangan 

Anak-anak baru dapat mempelajari dan merencanakan bila ia telah 

matang untuk menerima bahan pelajaran itu.  

c) Siswa sebagai organisasi keseluruhan 

Siswa belajar tak hanya inteleknya saja, tetapi juga emosional dan 

jasmaniahnya. Dalam pengajaran modern guru disamping mengajar, juga 

mendidik untuk membentuk pribadi siswa. 

d) Terjadi transfer 

Belajar pada pokoknya yang terpenting pada pennyesuaian pertama ialah 

memperoleh respon yang tepat. Mudah atau sukarnya problem itu terutama 

adalah masalah pengamatan, bila dalam suatu kemampuan telah dikuasai betul-

betul maka dapat dipindahkan untuk kemampuan yang lain. 

e) Belajar adalah reorganisasi pengalaman 

Pengalaman adalah suatu interaksi antara seseorang dengan 

lingkungannya. Dalam menghadapi sesuatu seseorang akan menggunakan 



 21

segala pengalaman yang telah dimililki. Siswa mengadakan analisis reorganisasi 

pengalamannya. 

f) Belajar harus dengan insight 

Insight adalah suatu saat dalam proses belajar dimana seseorang melihat 

pengertian tentang sanngkut-paut dan hubungan-hubungan tertentu dalam unsur 

yang mengandung suatu problem. 

g) Belajar lebih berhasil bila berhubungan dengan minat, keinginan dan tujuan 

siswa. 

Hal itu terjadi bila banyak berhubungan dengan apa yang diperlukan 

siswa dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah progresif, siswa diajak 

membicarakan tentang proyek/unit agar tahu tujuan yang akan dicapai dan yakin 

akan manfaatnya. 

h) Belajar berlangsung terus-menerus 

Siswa memperoleh pengetahuan tak hanya di sekolah tetapi juga di luar 

sekolah, dalam pergaulan; memperoleh pengalaman sendiri-sendiri, karena itu 

sekolah harus bekerjasama dengan orangtua di rumah dan masyarakat, agar 

semua turut serta membantu perkembangan siswa secara harmonis. 

2.2.5. Teori Transfer 

Pengertian transfer menurut Slameto (Slameto 2003 : 118) yaitu 

pengaruh hasil belajar yang telah diperoleh pada waktu yang lalu terhadap 

proses dan hasil belajar yang dilakukan kemudian.  
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Anni (2004 : 99) menyebutkan bahwa proses yang memungkinkan seseorang 

melakukan respon yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam situasi baru 

disebut transfer.  

Dari kedua pengertian transfer tersebut, dapat dinyatakan bahwa hasil 

belajar seseorang pada waktu yang telah lalu dapat mempengaruhi hasil dan 

proses belajar yang kemudian. Transfer biasanya  terjadi karena adanya 

persamaan sifat antara yang lama dengan yang baru, merskipun keduanya tidak 

sama persis. (Anni 2004 : 100). 

Transfer dapat terjadi secara positif jika hasil belajar yang telah lalu 

tersebut dapat membantu atau memperkuat hasil dan proses belajar yang 

kemudian dan terjadi secara negatif jika hasil belajar yang telah lalu 

menghambat hasil dan proses belajar yang kemudian. Mengenai hal ini, Bigge 

(1992 : 218) menyatakan “Although when we think of transfer we usually 

consider how one learning experience strengthens another, there is also a 

negative transfer  process within which one learning experience interferes with, 

that is, weakens, another 

Anni (2004 : 102) mengemukakan tentang pembagian teori-teori 

transfer, yaitu ; 

a. Teori disiplin formal 

Teori disiplin formal menyatakan bahwa jiwa manusia terdiri atas 

sekumpulan bagian atau daya yang berdiri sendiri-sendiri, seperti daya 

berpikir, mengingat, gerak, kehendak, minat, merasa dan sebagainya. Setiap 

daya dapat dikembangkan malalui pelbagai latihan atau seseorangan. Untuk 
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mengembangkan daya berpikir, misalnya diberikan latihan pemecahan 

masalah. Melalui pelatihan daya berpikir itu pada akhirnya seseorang akan 

mampu memecahkan masalah di pelbagai bidang yang menuntut pemikiran 

tajam. 

b. Teori unsur-unsur identik 

Teori ini menyatakan bahwa apabila terdapat stimulus dalam dua 

situasi yang sama dan memerlukan respon yang sama, maka akan terjadi 

transfer belajar. Semakin unsur-unsur dari situasi pertama itu identik dengan 

unsur-unsur dari yang kedua, maka akan terjadi transfer belajar.  

c. Teori prinsip atau generalisasi 

Teori ini menekankan pentingnya penguasaan pelajar atas makna dan 

kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman 

seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari 

pengalaman-pengalaman itu.Dalam belajar di sekolah, jika murid telah 

berhasil memahami prinsip-prinsip suatu masalah dan ia mampu membuat 

generalisasi, maka ia akan lebih berhasil dalam mempelajari bahan pelajaran 

selanjutnya. 

d. Teori gestalt 

Transfer terjadi dengan cara mengangkat unsur-unsur tertentu dari 

suatu keseluruhan yang berarti dan kemudian menempatkan unsur-unsur  

tersebut  dalam  keseluruhan   lain  secara  tepat  Slameto (2003 :119).      

2.2.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transfer Belajar 
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Pada umumnya, guru berharap bahwa seseorang mampu melakukan 

transfer belajar agar mampu menggunakan hasil belajar pada mata pelajaran 

tertentu kepada mata pelajaran yang lain. Menurut Anni (2004 : 105)  ransfer    

belajar  seseorang tergantung oleh pelbagai faktor, antara lain : 

a. Proses belajar, keterlibatan seseorang dalam proses belajar akan 

berpengaruh terhadap kemampuan transfer belajar. 

b. Hasil belajar, tingkat keluasan dan kedalaman hasil belajar kognitif, 

psikomotorik dan afektif yang diperoleh seseorang pada mata pelajaran 

tertentu akan berpengaruh pada keluasan dan kedalaman transfer belajar 

pada mata pelajaran lain. 

c. Bahan dan metode belajar, penyususnan bahan belajar yang tidak 

terintegrasi dengan bahan belajar yang lain akan menghambat transfer  

belajar. 

d. Kondisi internal seseorang, tingkat kemampuan kognitif, psikomotorik dan 

afrktif, motivasi, minat dan harapan seseorang terhadap bahan pelajaran 

yang dipelajari adalah berpengaruh terhadap proses, hasil dan ransfer 

belajar. 

e. Guru, kemampuan guru dalam mengaitkan bahan belajar yang sedang 

diajarkan dengan bahan belajar lain akan mempermudah seseorang 

melakukan transfer belajar.  

2.3. Filsafat Ilmu 

Filsafat ilmu menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu 

pengetahuan, hubungan filsafat, ilmu dan filsafat ilmu, kedudukan filsafat ilmu 
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dalam perkembangan ilmu, keanekaragaman dan pengelompokan ilmu 

pengetahuan, landasan penelaahan ilmu pengetahuan (ontologis, epistimologis dan 

aksiologis), metode berpikir ilmiah, masalah kebenaran, hubungan antara filsafat, 

IPTEK dan budaya. 

Filsafat ilmu mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai sarana pengujian 

penalaran ilmiah, untuk merefleksi, menguji, mengkriti asumsi dan metode 

keilmuan dan memberikan pendasaran logis terhadap metode keilmuan.(Rachman 

2003 : 56) 

Dalam silabi mata kuliah filsafat ilmu, mata kuliah ini mempunyai tujuan 

agar mahasiswa mampu mengetahui hakikat filsafat keilmuan dalam konteks 

metodologi ilmiah serta penggunaan ilmu dalam kehidupan manusia. 

Pokok bahasan yang dipelajari yaitu : 

a. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan 

1. Pra yunani kuno 

2. Yunani kuno 

3. Zaman patristik 

4. Abad pertengahan 

5. Renaisance 

6. Modern 

7. Kontemporer 

b. Filsafat 

1. Hakikat filsafat ilmu dan manfaatnya 

2. Tafsiran metafisika dan keterbatasan manusia 
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3. Sumber pengetahuan, kelemahan dan kelebihan manusia 

4. Dimensi pengetahuan : ontologi, epistimologi, aksiologi 

5. Kaitan dimensi pengetahuan dengan disiplin-disiplun ilmu 

c. Ilmu pengetahuan 

1. Tugas ilmu dan pengetahuan 

2. Jenis pernyataan : postulat, asumsi, teori dan hipotesis 

3. Hukum, prinsip, generalisasi, penilaian dan realitas 

4. Temuan pengetahuan melalui cara non ilmiah dan ilmiah 

5. Hubungan ilmu pengetahuan dengan kebudayaan 

d. Epistimologi 

1. Dua pola proses keilmuan 

2. Kelemahan pendekatan non ilmiah 

3. Hakikat pendekatan ilmiah 

e. Sarana berpikir ilmiah 

1. Hakikat berpikir, logika dan penalaran 

2. Sarana berpikir ilmiah : fungsi dan kekuatan/kelemahan 

3. Bahasa, fungsi dan kekuatan/kelemahan statistika 

4. Hakikat proses keilmuan/metode ilmiah 

f. Ilmu dan moral 

1. Hubungan ilmu dengan moral 

2. Hubungan ilmu dengan seni 

3. Etika ilmuwan 

4. Tanggungjawab ilmuwan 
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5. Moral ilmuwan dalam dimensi keilmuan 

6. Kaidah moral dalam dimensi ontologis 

7. Kaidah moral dalam dimensi aksiologis 

8. Kaidah moral dalam dimensiepistimologis 

9. Kode etik dan perilaku sarjana (pendidikan) dan etika akademik. 

Penyebutan mata kuliah filsafat ilmu atau filsafat ilmu mempunyai makna yang 

sama yaitu mata kuliah filsafat ilmu. 

2.4. Matematika Bisnis 

Mata kuliah ini membahas bahasa matematika untuk suatu eadaan atau 

mendekati permasalahan ekonomi, meliputi analisis statistik aljabar linear 

matriks, komparatif statis dan optimasi. 

Dalam kurikulum 2000 program studi pendidikan akuntansi, mata kuliah 

matematika bisnis mempunyai tujuan membantu mahasiswa memahami konsep 

dasar matematika teknik serta aplikasi pada bidang bisnis dan ekonomi sebagai 

alat bantu analisis. 

Menurut silabi mata kuliah matematika bisnis, pokok  bahasan yang 

dipelajari yaitu : 

a. Konsep Dasar Matematika 

1) Himpunan 

2) Perangkat akar dan logaritma 

3) Deret 

4) Aplikasi dalam ekonomi 

b. Persamaan Linear 
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1) Bentuk khusus persamaan linear 

2) Penggambaran secara grafik 

3) Bentuk intersep dan arah garis 

4) Membentuk persamaan garis 

5) Persamaan garis dengan lebih dari dua variabel 

c. Fungsi matematik 

1) Batasan, sifat dan notasi fungsi 

2) Bentuk-bentuk fungsi 

3) Aplikasi bentuk fungsi linear 

4) Model break-even 

d. Fungsi kuadrat dan polimonial 

1) Bentuk umum fungsi kuadrat dan aplikasinya 

2) Bentuk umum fungsi polimonial dan aplikasinya 

e. Fungsi eksponen dan logaritma 

1) Bentuk umum fungsi eksponen dan logaritma  

2) Aplikasi fungsi eksponen dan logaritma 

f. Limit dan kesinambungan fungsi 

1) Pengertian limit 

2) Kaidah limit dan aplikasi dalam ekonomi 

g. Differensial 

1) Kuosiendiferensi dan derivatif 

2) Kaidah diferensial 

3) Hakikat derivatif dan deferensial 
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4) Perluasan kaidah deferensial 

5) Turunan jenjang lebih tinggi 

h. Metodologi Optimasi 

1) Perluasan tafsir derivatif 

2) Identifikasi maksimum dan minimum 

3) Membuat sket sebuah kurva 

i. Aplikasi Optimasi 

1) Penerimaan hasil penjualan 

2) Pendekatan marjinal dan memaksimumkan laba 

3) Perluasan aplikasi 

Penyebutan mata kuliah matematika bisnis atau matematika bisnis mempunyai 

makna yang sama yaitu mata kuliah matematika bisnis. 

2.5. Statistik 

Mata kuliah ini membahas metoda statistik baik statistika deskriptif 

maupun inferensial. Materi pembahasannya meliputi pengertian dan peranan 

statistika, metoda pengumpulan data, penyusunan data, analisis dan interpretasi 

data, nilai sentral,probabilitas, chi kuadrat, analisis korelasi, regresi, varians yang 

dapat digunakan untuk menganalisis dan pengembangan ilmu akuntansi. 

Dalam kurikulum 2000 program studi pendidikan akuntansi, mata kuliah 

statistika mempunyai tujuan yaitu memberikan pemahaman tentang metoda 

statistika deskriptif dan inferensial, mengembangkan pola pikir analisis dan 

integratif dalam penerapan metoda statistika dalam penelitian bisnis, dan melatih 

aplikasi metoda statistika dalam penelitian bisnis. 
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Menurut silabi mata kuliah statistika, pokok bahasan yang dipelajari yaitu; 

a. Pengertian dan peranan statistika bisnis 

b. Penyajian data statistika bisnis 

1) Array 

2) Distribusi frekuensi 

3) Grafik 

c. Tendensi Sentral  

1) Mean 

2) Median 

3) Modus 

d. Ukuran Penyebaran 

1) Range 

2) Deviasi rata-rata 

3) Standar deviasi 

e. Kurve normal, daerah kurva normal dan tabel kurva normal 

f. Peluang dan distribusi peluang 

g. Teknik-teknik sampling 

h. Uji hipotesis, uji beda, uji chi kuadrat 

i. Analisis korelasi 

j. Analisis regresi 

k. Statistika non parqametrik 

Penyebutan mata kuliah statistik atau matematika bisnis mempunyai makna yang 

sama yaitu mata kuliah statistik. 
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2.6. Ekonometrika 

Mata kuliah ini membahas landasan teori dan penerapan metode 

ekonometri untuk perencanaan ekonomi. Titik berat pembahasan terarah pada 

konsep dasar tahapan yang sesuai dengan metodologi ekonometri dan asumsi 

klasik. Contoh tahapan ekonometri diberikan dengan menggunakan data empiris. 

Pembahasan meliputi regresi sederhana, regresi berganda, unsur matrik dan 

analisis varian. 

Dalam kurikulum 2000 program studi pendidikan akuntansi, mata kuliah 

ekonometrika mempunyai tujuan membantu mahasiswa memahami beberapa 

perangkat/teknik analisa kuantitatif dari data yang diperoleh secara empiris untuk 

perencanaan ekonomi dan peramalan. 

Menurut silabi mata kuliah ekonometrika, pokok bahasan yang dipelajari 

yaitu : 

a. Definisi, ruang lingkup dan tujuan ekonometrika 

1) Ekonometrika dan teori ekonomi 

2) Persoalan khas statistika dalam ilmu ekonomi 

3) Metodologi ekonometrika 

4) Tujuan ekonometrika 

5) Hakikat pendekatan ekonometrika 

6) Ekonometrika teori dan terapan 

b. Regresi sederhana 

1) Model regresi linear sederhana 

2) Kriteria kemungkinan ketepatan suatu garis 
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3) Pemecahan dengan kuadrat terkecil 

4) Model regresi secara matematik 

5) Maksimum likehood estimator 

6) Rerata, varian parameter a dan b 

7) Theorem Ghauss-Markov 

8) Distribusi parameter b 

9) Interval keyakinan dan uji parameter b 

c. Contoh penerapan regresi sederhana dan bentuk-bentuk model nir linear. 

1) Aplikasi 

2) Bentuk fungsi model regresi nir linear 

3) Pengujian linearitas 

4) Metode alternatif untuk menaksir fungsi produksi cobb-douglas 

d. Regresi berganda 

1) Model matematik regresi berganda 

2) Hubungan koefisien regresi sederhana dengan regresi berganda 

3) Estimasi maksimum likehood (MLE) 

4) Sifat-sifat taksiran parameter 

5) Interval keyakinan dan uji statistik 

6) Membandingkan regresi sederhana dengan regresi berganda 

e. Perluasan regresi berganda 

1) Variabel dummy 

2) Analisis Varian (ANOVA) 

3) Perbandingan antara analisis varian dengan analisis regresi 
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4) Pengujian berdasarkan analisis varian 

5) Contoh aplikasi 

f. Pendekatan matriks dalam regresi linear 

1) Sifat-sifat umum model linear 

2) Sifat-sifat statistik penaksir 

3) Ringkasan hasil analisis 

4) Contoh aplikasi matriks dalam regresi 

g. Penyimpangan asumsi penting 

1) Pengertian otokorelasi 

2) Penyelidikan adanya otokorelasi 

3) Pengaruh otokorelasi terhadap penaksiran OLS 

4) Uji Durbin Watson 

5) Contoh aplikasi 

6) Pengertian Heteroskedastisitas 

7) Sajian secara grafik 

8) Akibta heteroskedastisitas 

9) Pengujian heteroskedastisitas dan contoh aplikasi 

Penyebutan mata kuliah ekonometrika atau matematika bisnis mempunyai makna 

yang sama yaitu mata kuliah ekonometrika. 

2.7. Metodologi Penlitian Akuntansi  

Mata kuliah ini dirancang guna memberikan pemahaman awal proses 

penelitian (scientific research) dalam disiplin ilmu akkuntansi. Pembahasannya 

dititikberatkan pada isue-isue konseptual dan masalah-masalah teknis serta 
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metodologis yang relevan dalam proses penelitian. Materi pembahasan meliputi 

pemilihan masalah yang researchable, penyusunan desain penelitian (researcha 

design), penerapan metode pengumpulan dan analisis data, interpretasi dan 

evaluasi atau temuan serta penyusunan laporan penelitian. 

Dalam kurikulum 2000 program studi pendidikan akuntansi, mata kuliah 

metodologi penelitian akuntansi mempunyai tujuan memberikan pemahaman 

tentang metode penelitian sebagai background mahasiswa dalam malakukan 

penelitian secara benar, melatih aplikasi dalam penyusunan desain penelitian dan 

melatih aplikasi dalam menysun dan menyajikan laporan hasil penelitian. 

Menurut silabi mata kuliah penelitian pendidikan akuntansi, pokok 

bahasan yang dipelajari yaitu : 

a. Identifikasi macam penelitian dan prosedur penelitian 

b. Masalah penelitian 

Latar belakang masalah 

Seleksi masalah 

Identifikasi masalah 

Rumusan masalah 

c. Tujuan dan manfaat penelitian 

d. Landasan teori dan hipotesis 

e. Metode sampling (populasi dan sampel) 

f. Variabel penelitian 

g. Sumber dan jenis data 

h. Penentuan dan penyusunan instrumen 
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i. Metode pengumpulan data 

j. Metode analisis data 

k. Interpretasi hasil penelitian 

l. Simpulan dan saran 

m. Penyusunan proposal penelitian 

n. Kajian proposal penelitian 

Penyebutan mata kuliah metodologi penelitian akuntansi atau matematika bisnis 

mempunyai makna yang sama yaitu mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. 

2.8. Kerangka Berpikir 

Penulisan skripsi harus disusun berdasarkan langkah-langkah metode 

ilmiah. Penulisan skripsi mempunyai tujuan memberi pengalaman belajar kepada 

mahasiswa dalam menyelesaikan masalah secara ilmiah dengan cara melakukan 

penelitian sendiri, menganalisis dan menarik kesimpulan dan menyusunnya 

menjadi bentuk karya ilmiah. (Darmono 2004 : 1). 

Berpijak pada hal tersebut, penulisan skripsi merupakan suatu pengalaman belajar 

baru untuk menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah. 

Untuk dapat melakukan suatu penelitian ilmiah dengan baik, mahasiswa 

harus memiliki latar belakang keilmuan yang relevan. Mengenai hal ini, Danim 

(2000 : 30) mengemukakan bahwa potensi minimal yang harus dimiliki oleh 

peneliti adalah latar belakang keilmuan yang relevan. Whitney yang dikutip Nazir 

(1999 : 38) memberikan beberapa kriteria yang harus dipunyai oleh peneliti 

diantaranya adalah daya nalar (berpikir ilmiah, originalitas dan daya ingat).  
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Skripsi merupakan tugas akhir yang disusun mahasiswa pada akhir masa 

studinya. (Darmono 2004 : 1). Sebagai tugas akhir, maka mahasiswa telah 

memperoleh pengalaman belajar yang relevan dengan penyusunan skripsi. 

Teori belajar Gestalt menekankan pentingnya insight dalam belajar karena 

belajar dengan insight dapat diulangi dan insight sekali didapat dapat 

dipergunakan untuk menghadapi situasi-situasi baru. (Slameto 2003 : 9). 

Hal ini membawa implikasi bahwa pengalaman belajar dapat dimunculkan 

kembali dalam penulisan skripsi. Dilihat dari relevansinya dengan penulisan 

skripsi, ada beberapa mata kuliah yang memberikan bekal dalam penulisan skripsi 

yaitu filsafat ilmu, matematika bisnis, statistika, ekonometrika dan penelitian 

pendidikan akuntansi. 

Skripsi menurut Darmono (2004 : 1) merupakan karya ilmiah yang ditulis 

oleh mahasiswa program sarjana pada akhir masa studinya berdasarkan hasil 

penelitian atau studi kepustakaan atau pengembangan terhadap suatu 

permasalahan secara seksama.  

Filsafat ilmu adalah dasar yang menjiwai dinamika proses kegiatan 

memperoleh pengetahuan secara ilmiah. (Atmadilaga 1997 : 3). Perolehan 

pengetahuan secara ilmiah dilakukan melalui proses penelitian yang akan 

menghasilkan ilmu. Penelitian yaitu suatu penyelidikan yang hati-hati dan terus-

menerus untuk memecahkan masalah sedangkan ilmu adalah suatu pengetahuan 

yang sistematis dan terorganisir. (Nazir 1999 : 15). Hubungan antara penelitian 

dan ilmu adalah seperti hasil dan proses.  

Pemahaman terhadap filsafat ilmu dan teori diharapkan dapat 

mempermudah peneliti atau penulis skripsi atau thesis dalam hal merencanakan, 

melaksanakan penelitian dan menuangkan hasil penelitiannya dalam bentuk 
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skripsi, laporan ilmiah atau artikel. Bahkan diharapkan bisa menjadi rambu-rambu 

bagi dirinya atau “self control’ sehingga penelitiannya menjadi tetap dalam 

koridor produk ilmiah. (Syafri 2001 : 36). 

Untuk dapat melakukan kegiatan ilmiah (menulis skipsi adalah salah 

satunya) secara baik diperlukan sarana berpikir ilmiah. Suriasumantri dalam 

Rachman (2003 : 136) mengemukakan bahwa sarana berpikir ilmiah merupakan 

alat yang membantu ...dalam kegiatan ilmiah secara menyeluruh. 

Ada empat sarana berpikir ilmiah, yaitu bahasa, logika, matematika dan statistika. 

 Bahasa merupakan sarana untuk mengkomunikasikan pengetahuan, 

perasaan dan pemikiran dari komunikator kepada komunikan. Pada penalaran 

ilmiah, bahasa harus digunakan secara tepat dan cermat untuk memberikan uraian 

dan penjelasan berdasarkan pembuktian-pembuktian atau argumentasi-

argumentasi yang berkaitan. 

Dalam penyusunan skripsi ini, bahasa tidak diungkap disebabkan karena dalam 

kurikulum 2000 program studi pendidikan akuntansi, tidak terdapat mata kuliah 

bahasa Indonesia. 

 Sarana berpikir yang kedua adalah logika. The dalam Racman (2003 : 140) 

menerangkan bahwa logika merupakan proses berpikir untuk berusaha tiba pada 

pernyataan baru yang merupakan kelanjutan runtut dari pernyataan lain yang telah 

diketahui. Logika ini menjaga proses berpikir agar terhindar dari kekliruan 

sehingga kecermatan dalam proses berpikir dapat tercapai. 

Logika, menurut pemahaman penulis telah tercakup dalam mata kuliah filsafat 

ilmu, karena salah satu hal yang menjai kajian pokok dalam filsafat ilmu adalah 

logika. (Rachman 2003 : 48) 
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Sarana berpikir ilmiah yang  ketiga adalah matematika. Matematika 

menawarkan cara berpikir deduksi dimana simpulan yang ditarikmerupakan 

konsekuensi logis dari fakata-fakta sebelumnya yang telah diketahui. 

Dalam kurikulum 2000 program studi pendidikan akuntansi matematika 

direfleksikan dalam satu mata kuliah yang bernama matematika bisnis. 

Matematika bisnis merupakan mata kuliah yang membahas bahasa 

matematika untuk suatu keadaan atau mendekati permasalahan ekonomi, meliputi 

analisis statistik aljabar linear matriks, komparatif statis dan optimasi. Matematika 

merupakan  bagian dari sarana berpikir ilmiah, sedangkan skripsi merupakan 

wahana untuk menuangkan kreatifitas berpikir ilmiah. Hal ini senada dengan 

Danim (2000 : 24) yang menyatakan kredibilitas kesarjanaan antara lain diukur 

berdasarkan kemampuannya menyusun karya ilmiah dan dengan itu pula 

ditantang untuk berpikir ilmiah. Dari hal tersebut nampak adanya relevansi antara 

matematika bisnis dan penulisan skripsi. 

Sarana berpikir ilmiah yang keempat adalah statistika. Statistika 

merupakan sarana berpikir ilmiah yang mendasarkan pada logika induktif, artinya 

logika yang merupakan suatu simpulan tentang sesuatu yang telah melalui proses 

pembuktian. Pembuktian ini yang menjadi esensi dalam suatu metode ilmiah. 

Statistik menurut Rachman (2003 : 143) ialah ilmu yang berhubungan 

dengan cara pengumpulan data (fakta). Statistika merupakan mata kuliah yang 

membahas metoda statistik baik statistika deskriptif maupun inferensial. Materi 

pembahasannya meliputi pengertian dan peranan statistika, metoda pengumpulan 

data, penyusunan data, analisis dan interpretasi data, nilai sentral, probabilitas, chi 

kuadrat, analisis korelasi, regresi, varians yang dapat digunakan untuk 

menganalisis dan pengembangan ilmu akuntansi. 
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Statistika, selain sebagai sarana berpikir ilmiah juga mempunyai peranan 

yang penting dalam penelitian. Senada dengan hal tersebut, Danim (2000 : 27) 

mengemukakan bahwa dalam proses penelitian, statistika berperan dalam rangka 

merumuskan hipotesis, menyusun instrumen, membuat rancangan penelitian, 

menentukan sampel, menganalisis data dan menarik kesimpulan. 

Dari peranan statistika yang tersebut diatas, jelas bahwa statistika memberi arah 

kerja bagi peneliti dalam penulisan skripsi. 

Ekonometrika membahas landasan teori dan penerapan metode ekonometri 

untuk perencanaan ekonomi. Titik berat pembahasan terarah pada konsep dasar 

tahapan yang sesuai dengan metodologi ekonometri dan asumsi klasik. Skripsi 

sebagai produk ilmiah secara sistematis mencakup langkah-langkah perumusan 

masalah, penyusunan kerangka pemikiran, perumusan hipotesis, pengujian 

hipotesis dan penarikan kesimpulan. (Atmadilaga 1997 : 56). Berkaitan dengan 

penyusunan skripsi, Rusdarti (2001 :43) mengemukakan bahwa mata kuliah 

ekonometrika maerupakan salah satu mata kuliah keahlian untuk memberikan 

bekal pada mahasiswa dalam menyusun skripsi nantinya. Dari preposisi tersebut, 

nampak bahwa hasil belajar ekonometrika mempunyai pengaruh terhadap 

penulisan skripsi. Ekonometrika mempunyai tujuan-tujuan, diantaranya 

membuktikan atau menguji validitas teori-teori ekonomi (verifikasi). 

(Sumodiningrat 1999 : 89). 

Metodologi penelitian akuntansi dirancang guna memberikan pemahaman 

awal proses penelitian (scientific research) dalam disiplin ilmu akuntansi. 

Pembahasannya dititikberatkan pada isue-isue konseptual dan masalah-masalah 

teknis serta metodologis yang relevan dalam proses penelitian. Materi 

pembahasan meliputi pemilihan masalah yang researchable, penyusunan desain 
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penelitian (researcha design), penerapan metode pengumpulan dan analisis data, 

interpretasi dan evaluasi atau temuan serta penyusunan laporan penelitian. 

Mata kuliah ini memberikan deskripsi mengenai suatu penelitian, 

bagaimana merancang desain penelitian dan bagaimana menuliskannya dalam 

laporan karya ilmiah yang berupa skripsi. 

Alur kerangka berpikir tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut ; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alur kerangka berpikir  

II. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut diatas, peneliti mengajukan beberapa 

hipotesis yaitu : 

MATEMATIKA 
BISNIS 

METODOLOGI 
PENELITIAN 
AKUNTANSI 

EKONOMETRIKA 

STATISTIK 

FILSAFAT ILMU 

KUALITAS 
PENULISAN 

SKRIPSI 
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1. Terdapat  pengaruh yang signifikan antara hasil belajar filsafat ilmu terhadap 

kualitas penulisan skripsi. 

2. Terdapat  pengaruh yang signifikan antara hasil belajar matematika bisnis 

terhadap kualitas penulisan skripsi. 

3. Terdapat  pengaruh yang signifikan antara hasil belajar statistik terhadap 

kualitas penulisan skripsi. 

4. Terdapat  pengaruh yang signifikan antara hasil belajar ekonometrika 

terhadap kualitas penulisan skripsi. 

5. Terdapat  pengaruh yang signifikan antara hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi terhadap kualitas penulisan skripsi. 

6. Terdapat  pengaruh yang signifikan antara hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika, metodologi penelitian akuntansi 

secara simultan terhadap kualitas penulisan skripsi  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. 

Adapun desain penelitian sebagai berikut : 

1) Memilih masalah dan identifikasi permasalahan yang ditemukan dalam 

penulisan skripsi. 

2) Studi pendahuluan. 

3) Merumuskan masalah 

4) Merumuskan hipotesis 

5) Menentukan variabel penelitian (bebas dan terikat). 

6) Menyusun instrumen 

7) Mengumpulkan data 

8) Analisis deskriptif dan statistik (regresi binary) 

9) Kesimpulan 

10) Pelaporan dengan berpedoman pada ketentuan yang ada. 

3.2. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah hasil belajar filsafat ilmu, matematika 

bisnis, statistik, ekonometrika dan penelitian pendidikan akuntansi serta kualitas 

penulisan skripsi mahasiswa Pendidikan Akuntansi Jurusan Ekonomi Fakultas 

Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang diwisuda pada tahun 2004. 

 

42 



 43

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan ekonomi 

yang diwisuda tahun 2004 yang berjumlah 148 mahasiswa. Penentuan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan populasi sasaran dengan kriteria sebagai 

berikut : 

1) Mahasiswa Ekonomi program studi pendidikan akuntansi angkatan 1999 

dan 2000. 

2) Mahasiswa tersebut diatas yang menulis skripsi dengan menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif 

Dari kriteria tersebut diperoleh populasi sasaran dengan ukuran 45 

mahasiswa yang diambil sebagai sampel, 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2002 : 96). Variabel dalam penelitian ini dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel dalam 

penelitian ini adalah : 

3.4. 1. Variabel Independen (X),terdiri dari: 

3.4.1.1. Hasil belajar filsafat ilmu    X1 

Indikator variabel X1 yaitu nilai Kartu Hasil Studi (KHS). 

3.4.1.2. Hasil belajar matematika bisnis    X2 

Indikator variabel X2 yaitu nilai Kartu Hasil Studi (KHS). 

3.4.1.3. Hasil belajar statistik     X3 

Indikator variabel X3 yaitu nilai Kartu Hasil Studi (KHS). 
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3.4.1.4. Hasil belajar ekonometrika    X4 

Indikator variabel X4 yaitu nilai Kartu Hasil Studi (KHS). 

3.4.1.5. Hasil belajar metodologi penelitian akuntansi  X5 

Indikator variabel X5 yaitu nilai Kartu Hasil Studi (KHS). 

3.4. 2. Variabel Dependen  (Y), yaitu kualitas penulisan skripsi. 

Indikator variabel Y diukur sebagai berikut  

Tabel 1 Indikator Kualitas Penulisan Skripsi 

No VARIABEL SUB VARIABEL  SKALA 
1. Latar Belakang Masalah 
2. Identifikasi dan 

Perumusan Masalah 
3. Tujuan Penelitian 
4. Kegunaan Penelitian 
 

Nominal 

1. Landasan Teori 
2. Kerangka Berpikir 
3. Hipotesis 

Nominal 

1. Jenis dan Desain 
Penelitian 

2. Populasi, Sampel  
3. Variabel Penelitian 
4. Teknik Pengumpulan Data 
5. Instrumen Penelitian 

Nominal 

1. Hasil Penelitian dan 
Pembahasan 

Nominal 

1. Kualitas 
Penulisan 
Skripsi 

1. Simpulan 
2. Saran 

Nominal 

Sumber : Dari berbagai sumber 

3.5. Validitas Penilaian 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. (Arikunto, 2002 : 145). 
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Untuk uji kevalidan digunakan rumus daya pembeda untuk mengetahui 

validitas nilai skripsi berdasarkan kriteria penilaian. Uji kevalidan dengan 

menggunakan t test. Perhitungan validitas konstrak dapat dilihat pada lampiran 7. 

(Sugiyono,2004 : 116) 

3.6. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1. Metode dokumentasi 

Melalui metode dokumentasi didapat nilai Kartu Hasil Studi (KHS). 

3.6.2. Metode studi pustaka 

Pengumpulan data dengan membaca buku-buku dan sumber bacaan 

lain yang relevan. 

3.6.3. Metode Tabulasi Data 

Pengumpulan data dengan melakukan penilaian terhadap skripsi 

wisudawan pendidikan akuntansi tahun 2004. 

3.7. Metode analisis data 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah maka teknik 

analisis yang di gunakan adalah tehnik analisis kuantitatif dengan 2 (dua) metode:  

3.7.1. Analisa Deskriptif 

Metode ini digunakan untuk mengetahui sebaran hasil belajar filsafat 

ilmu, matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan penelitian pendidikan 

akuntansi serta kualitas penulisan skripsi. 

Untuk mengukur variabel kualitas penulisan skripsi dilakukan dengan 

memberi skor instrumen dengan langkah-langkah ketentuan sebagai berikut : 
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1) Menentukan jumlah responden 

2) Menentukan jumlah soal 

3) Menentukan skor maksimum 

4) Menentukan skor minimum 

5) Menentukan rentang skor 

6) Menentukan intervalskor 

Untuk jawaban “ada” diberi skor  1 dan “tidak ada” diberi skor 0. Nilai 

tertinggi diperoleh dari skor 1 dikalikan jumlah soal (berjumlah 15) dan nilai 

terendah adalah 0. Kriteria ditentukan menjadi dua yaitu “lengkap” dan “tidak 

lengkap”. Kriteria diperoleh dari skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi 

dua. 

Tabel 3 Kriteria skor 

No Skor Kriteria 
1 0 – 7,5 Tidak Lengkap 
2 7,6 – 15  Lengkap 
(Rachman, 2004 : 30) 

3.7.2. Analisa Statistik 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis crosstabs 

dan regresi binary dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions). 

a. Penilaian Model 

Hosmer and Lemeshow Test digunakan untuk menguji 

hipotesis nol bahwa data empiris sesuai atau cocok dengan model. Jika 

nilai Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit Test sama atau kurang 

dari 0,05, maka hipotesis nol ditolak yang yng berarti ada perbedaan 
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signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga nilai 

Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi 

nilai observasinya. Jika nilai Statistics Hosmer and Lemeshow 

Goodness of Fit lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol diterima dan 

berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya (Ghozali 2005 : 219) 

b. Persamaan Regresi 

Persamaan regresi binary dinyatakan sebagai berikut : 

Ln
p

p
−1

 = b0 + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5  

(Ghozali 2005 : 214) 

Keterangan :   

Ln
p

p
−1

   = Variabel terikat (bernilai kategorik) 

b1,b2,b3,b4,b5      = konstanta variabel bebas 

c. Koefisien Determinasi (R2 Nagelkerke’s) 

Koefissien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh 

mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terkait. 

Nilai R2 Nagelkerke’s berada antara 0 sampai dengan 1. semakin 

mendekati 1 maka variabel bebas hampir memberikan semua informasi 

untuk memprediksi variabel terkait (Ghozali 2005 :219). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Skripsi 

Pembahasan mengenai pengaruh hasil belajar filsafat ilmu terhadap 

kualitas skripsi dibagi dalam 15 sub variabel, yaitu latar belakang masalah, 

identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, jenis dan desain penelitian, populasi 

dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen pengumpul 

data, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran. 

Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh positif antara hasil 

belajar filsafat ilmu terhadap kualitas penulisan skripsi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara empiris terdapat pengaruh positif antara hasil belajar 

filsafat ilmu terhadap kualitas penulisan skripsi. Penerimaan hipotesis ini 

didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kelimabelas 

subvariabel menerima hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara hasil belajar filsafat ilmu terhadap kualitas penulisan 

skripsi.  Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.1 Hasil Penelitian Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap 
Kualitas Penulisan Skripsi 

No Sub Variabel 
Kualitas Penulisan 

Skripsi 

Hosemer and 
Lemeshow 

Test 

R2 Nagelkerk’s Hasil Uji 
Hipotesis 

1 Latar Belakang 
Masalah 

0,083 0,007 diterima 

2 Identifikasi dan 
Rumusan Masalah 

0,998 0,541 diterima 

3 Tujuan Penelitian 0,998 0,541 diterima 
4 Kegunaan 

Penelitian 
0,981 0,482 diterima 

5 Landasan Teori 0,998 0,541 diterima 
6 Kerangka Berpikir 0,593 0,301 diterima 
7 Hipotesis 0,989 0,215 diterima 
8 Jenis dan Desain 

Penelitian 
0,684 0,1 diterima 

9 Populasi dan 
Sampel 

1,000 0,613 diterima 

10 Variabel Penelitian 0,216 0.091 diterima 
11 Teknik 

Pengumpulan Data 
0,636 0,272 diterima 

12 Instrumen 
Pengumpul Data 

0,529 0,009 diterima 

13 Hasil Penelitian 
dan Pembahasan 

0,275 0,008 diterima 

14 Simpulan 0,275 0,008 diterima 
15 Saran 0,275 0,008 diterima 
Sumber : Lampiran 1-15 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diputuskan bahwa hipotesis yang 

menyatakan terdapat pengaruh antara hasil belajar filsafat ilmu terhadap kualitas 

penulisan skripsi dapat diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

semakin baik hasil belajar filsafat ilmu maka kualitas penulisan skripsi semakin 

baik. 

 

4.1.1. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 8)  Ln
p

p
−1

= -0,258+0,038X1  
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Nilai goodness of fit (lampiran 8) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,083 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima dan berarti bahwa tidak ada perbedaan 

antara variabel yang diprediksi dengan variabel yang diobservasi. Berdasarkan 

lampiran 8, diketahui besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,7% yang berarti bahwa 

variabilitas variabel kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas variabel hasil belajar filsafat ilmu sebesar 0,7 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.2 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.2 Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Latar Belakang Masalah 
Latar Belakang Masalah No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 5 1 6 
2 B 35 2 37 
3 C 2 - 2 
4 D - -   
5 E - -   

Total 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 55) 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun latar belakang  

masalah  dengan   lengkap   sebesar   11,11 % dan     yang   tidak lengkap sebesar 

2,22 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat ilmu bagus dan dapat 

menyusun latar belakang masalah dengan lengkap sebesar 77,78 % dan yang tidak 
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lengkap sebesar 4,44 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat ilmu  

cukup dan dapat menyusun latar belakang dengan lengkap sebesar 4,44 %. 

Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun latar belakang masalah 

dengan lengkap berjumlah 42 orang atau sebesar 93,3 % dan tidak lengkap 

berjumlah 3 orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar filsafat 

ilmu memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan latar 

belakang masalah. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 

 

4.1.2. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan   (dalam lampiran 8)Ln
p

p
−1

-38,679 + 0,583X1  

Nilai goodness of fit (lampiran 8) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,998 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 47, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 54,1 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu sebesar 54,1  %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.3 
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dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.3 Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Identifikasi dan Rumusan 
Latar Belakang Masalah 

Identifikasi dan Rumusan Masalah No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 6  6 
2 B 36 1 37 
3 C 1 1 2 
4 D - -   
5 E - -   

Jumlah 43 2 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 55) 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun identifikasi dan 

rumusan  masalah  dengan   baik   sebesar   13,34 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar filsafat ilmu bagus dan dapat menyusun identifikasi dan 

rumusan  masalah dengan lengkap sebesar 80 % dan yang tidak lengkap sebesar 

2,22 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat ilmu  cukup dan dapat 

menyusun identifikasi dan rumusan  masalah dengan lengkap sebesar 2,22 % dan 

yang tidak lengkap sebesar 2,22 %. 

Secara keseluruahan mahasiswa yang dapat menyusun identifikasi dan rumusan 

masalah dengan lengkap berjumlah 43 orang atau sebesar 95,6 % dan yang tidak 

lengkap berjumlah 1 orang atau sebesar 4,4 % 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar filsafat 

ilmu memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan identifikasi 

dan rumusan masalah.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 
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4.1.3. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan  (dalam lampiran 48)  Ln
p

p
−1

=  -38,679+0,583X1 

Nilai goodness of fit (lampiran 48) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,981 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 9, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 54,1% yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh veriabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu sebesar 54,1%.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.4 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.4  Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 6  6 
2 B 36 1 37 
3 C 1 1 2 
4 D - -   
5 E - -   

Jumlah 43 2 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 56) 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun tujuan penelitian 
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dengan   lengkap sebesar   13,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

filsafat ilmu bagus dan dapat menyusun tujuan penelitian dengan lengkap sebesar 

80% dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar filsafat ilmu  cukup dan dapat menyusun tujuan penelitian dengan   

lengkap sebesar   2,2 %   dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. 

Secara keseluruahan mahasiswa yang dapat menyusun tujuan penelitian 

dengan lengkap berjumlah 43 orang atau sebesar 95,6 % dan yang tidak lengkap 

berjumlah 1 orang atau sebesar 4,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar filsafat 

ilmu memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan tujuan 

penelitian.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di 

muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil 

belajar. 

 

4.1.4. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan   Ln
p

p
−1

= -31,449+0,469X1 (lampiran 9) 

Nilai goodness of fit (lampiran 9) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,981 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 9, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 48,2% yang berarti bahwa variabilitas variabel 
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kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh veriabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu sebesar 48,2%.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 7 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan 

skripsi. 

Tabel 4.5  Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Kegunaan Penelitian 
Kegunaan Penelitian No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 6 - 6 
2 B 35 2 37 
3 C 1 1 2 
4 D - -   
5 E - -   

Jumlah 42 3 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 56) 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar filsafat ilmu sangat baik dan dapat menyusun kegunaan penelitian 

dengan   lengkap sebesar   13,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

filsafat ilmu bagus dan dapat menyusun kegunaan penelitian dengan lengkap 

sebesar 77,8 % dan yang tidak baik sebesar 4,4 %.. Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar filsafat ilmu  cukup dan dapat menyusun kegunaan penelitian dengan 

lengkap sebesar 2,2 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. 

Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun kegunaan penelitian dengan 

lengkap berjumlah 42 orang atau sebesar 93,3 % dan yang tidak lengkap 

berjumlah 3 orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar filsafat 

ilmu memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan kegunaan 

penelitian.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di 
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muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil 

belajar. 

 

4.1.5. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Landasan Teori 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 10) Ln
p

p
−1

= -38,679,73+0,583X1  

Nilai goodness of fit (lampiran 10) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,998 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 52, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 54,1% yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh veriabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu sebesar 54,1%.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.6 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.6  Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Landasan Teori 

Landasan Teori No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 6 - 6 
2 B 36 1 37 
3  1 1 2 
4 D - -   
5 E - -   

Jumlah 43 2 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 56) 
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Berdasarkan tabel 4.6 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun landasan teori dengan   

lengkap sebesar   13,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat ilmu 

bagus  dan  dapat menyusun landasan teori  dengan lengkap sebesar 80 % dan 

yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

filsafat ilmu  cukup dan dapat menyusun landasan teori dengan   lengkap sebesar 

2,2 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. 

Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun lanasan teori dengan 

lengkap berjumlah 43 orang atau sebesar 95,6 % dan yang tidak lengkap sebesar 1 

orang atau sebesar  4,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar filsafat 

ilmu memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan landasan 

teori.  

Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.1.6. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Kerangka Berpikir 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan  (dalam lampiran 10) Ln
p

p
−1

= -19,934+0,298X1  

Nilai goodness of fit (lampiran 10) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,593 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 10, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 30,1 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 
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kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu sebesar 30,1 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.7 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.7  Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Kerangka Berpikir 
Kerangka Berpikir No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 6  6 
2 B 35 2 37 
3 C 1 1 2 
4 D - -   
5 E - -   

Jumlah 42 3 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 56) 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun kerangka berpikir 

dengan   lengkap sebesar   13,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

filsafat ilmu bagus dan dapat menyusun kerangka berpikir dengan lengkap sebesar 

77,8 % dan yang tidak lengkap sebesar 4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar filsafat ilmu  cukup dan dapat menyusun kerangka berpikir dengan 

lengkap sebesar 2,2 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. 

Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun kerangka berpikir dengan 

lengkap berjumlah 43 orang atau sebesar 95,6 % dan yang tidak lengkap 

berjumlah 2 atau sebesar 4,4 % 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar filsafat 

ilmu memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan kerangka 

berpikir.  
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Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.1.7. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Hipotesis 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 11) Ln
p

p
−1

= -16,899-0,281X1  

Nilai goodness of fit (lampiran 11) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,989 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 11, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 21,5 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh veriabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu sebesar 21,5 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.8 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.8  Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Hipotesis 
Penyusunan Hipotesis No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 6 - 6 
2 B 36 1 37 
3 C 2 - 2 
4 D - -   
5 E - -   

Jumlah 44 1 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 57) 
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Berdasarkan tabel 4.8 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun hipotesis dengan   

lengkap sebesar   13,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat ilmu 

bagus dan dapat menyusun hipotesis dengan baik sebesar 80,00 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 2,22 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat ilmu  

cukup dan dapat menyusun hipotesis dengan lengkap sebesar 4,4 %. 

Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun hipotesis dengan lengkap 

berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan yang tidak lengkap berjumlah 1 

orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar filsafat 

ilmu memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan hipotesis.  

Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.1.8. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Jenis dan Desain Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan  (dalam lampiran 11) Ln
p

p
−1

= -8,22+0,103X1   

Nilai goodness of fit (lampiran 11) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,684 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 11, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 10 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 
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kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh veriabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu sebesar 10 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.9 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.9 Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Jenis dan Desain 
Penelitian 

Jenis dan Desain Penelitian No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 5 1 6 
2 B 14 23 37 
3 C 1 1 2 
4 D - -   
5 E - -   

Jumlah 21 24 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 57) 

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun jenis dan desain 

penelitian dengan   lengkap sebesar   11,1 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 

%. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat ilmu bagus dan dapat 

menyusun jenis dan desain penelitian dengan lengkap sebesar 31,1 % dan yang 

tidak lengkap sebesar 51,1 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat 

ilmu  cukup dan dapat menyusun  jenis dan  desain  penelitian  dengan  lengkap 

sebesar 4,4%. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun jenis dan 

desain penelitian dengan lengkap berjumlah 21 orang atau sebesar 46,7 % dan 

yang tidak lengkap berjumlah 24 orang atau 53,3 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa mahasiswa yang tidak 

dapat menulis jenis dan desain penelitian dengan lengkap berjumlah 24 
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mahasiswa atau lebih banyak bila dibandingkan dengan mahasiswa yang dapat 

menyusun jenis dan desain penelitian dengan lengkap.  Hal ini diduga disebabkan 

karena mahasiswa belum memahami desain penelitian dalam skripsinya. Jenis dan 

desain penelitian berisi tentang pendekatan penelitian dan sistematika atau-atau 

langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan suatu penelitian, disini banyak 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyusun sistematika penulisan skripsi 

sehingga kemudian tidak mencantumkan jenis dan desain penelitian dalam telah 

skripsi yang disusun. 

 

4.1.9. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Populasi dan Sampel 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan Ln
p

p
−1

= -53,332+0,818X1  (dalam lampiran 12) 

Nilai goodness of fit (lampiran 12) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 1,000 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 58, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 61,3% yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh veriabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu sebesar 61,3%.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.10 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 
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Tabel 4.10 Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Populasi dan Sampel 
Populasi dan Sampel No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 6 - 6 
2 B 37  37 
3 C 1 1 2 
4 D - -   
5 E - -   

Total 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 57) 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun populasi 

dan sampel dengan   lengkap sebesar   13,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar filsafat ilmu bagus dan dapat menyusun populasi dan sampel dengan 

lengkap sebesar 82,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat ilmu  

cukup dan dapat menyusun populasi dan sampel dengan lengkap sebesar 2,2 % 

dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. 

Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun populasi dan sampel dengan 

lengkap berjumlah 44 orang atau sebesar 57,8 % dan yang tidak lengkap 

berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar filsafat 

ilmu memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan hipotesis.  

Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.1.10. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Variabel Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan  (dalam lampiran 12) Ln
p

p
−1

= -7,447+0,097X1   
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Nilai goodness of fit (lampiran 12) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,216 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 12, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 9,1% yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh veriabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu sebesar 9,1%. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.11 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.11 Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Variabel Penelitian 
Variabel Penelitian No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 4 2 6 
2 B 18 19 37 
3 C 1 1 2 
4 D - -   
5 E - -   

Jumlah 23 22 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 57) 

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun variabel 

penelitian  dengan   lengkap sebesar   9  % dan yang tidak baik sebesar 4,4 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat ilmu bagus dan dapat 

menyusun variabel penelitian dengan lengkap sebesar 40 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 42,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat ilmu  

cukup dan dapat menyusun variabel penelitian dengan lengkap sebesar 2,2 % dan 

yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat 
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menyusun variabel penelitian denan lengkap berjumlah 23 orang atau sebesar 51,1 

% dan yang tidak lengkap berjumlah 22 orang atau sebesar 48,9 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar filsafat 

ilmu memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan variabel 

penelitian.  

Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.1.11. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan  (dalam lampiran 13) Ln
p

p
−1

= -17,760+0,275X1 

Nilai goodness of fit (lampiran 61) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,636 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 13, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 27,2% yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh veriabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu sebesar 27,2%.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.12 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 
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Tabel 4.12 Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan Data No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 5 1 6 
2 B 35 2 37 
3 C 2  2 
4 D - -   
5 E - -   

Jumlah 42 3 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 58) 

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun teknik 

pengumpulan data dengan   lengkap sebesar   11,1 % dan yang tidak lengkap 

sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat ilmu bagus dan 

dapat menyusun teknik pengumpulan data dengan lengkap sebesar 77,8% dan 

yang tidak lengkap sebesar4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

filsafat ilmu  cukup dan dapat menyusun teknik pengumpulan data dengan 

lengkap sebesar 4,44 %. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun 

teknik pengumpulan data dengan lengkap berjumah 42 orang atau sebesar 93,4 % 

dan yang tidak lengkap berjumlah 3 orang atau sebesar 6,6 %. 

 

4.1.12. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Instrumen Pengumpul Data 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (lampiran 14)  Ln
p

p
−1

= -2,645+0,029X1  

Nilai goodness of fit (lampiran 13) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,529 sehingga dapat 
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diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 13, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,9% yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh veriabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu sebesar 0,9%. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.13 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.13 Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Instrumen Pengumpul 
Data 

Instrumen Pengumpul Data No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 3 3 6 
2 B 15 22 37 
3 C - 2 2 
4 D - -   
5 E - -   

Jumlah 18 27 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 58) 

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun 

instrumen penelitian dengan   lengkap sebesar   6,7 % dan yang tidak lengkap 

sebesar 6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat ilmu bagus dan 

dapat menyusun instrumen penelitian dengan lengkap sebesar 33,3 % dan yang 

tidak lengkap sebesar 48,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat 

ilmu  cukup dan dapat menyusun instrumen penelitian dengan tidak lengkap 

sebesar 4,44 %. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyususn instrumen 
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pengumpul data dengan lengkap berjumlah 18 orang atau sebesar 40 % dan yang 

tidak lengkap berjumlah 27 orang atau sebesar 60 %. 

 Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa masih banyak 

mahasiswa yang tidak dapat menyusun instrumen pengumpul data dengan 

lengkap. Hal ini terjadi karena mahasiswa yang menggunakan alat pengumpul 

data yang berupa angket atau kuesioner menganggap bahwa pedoman atau 

instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak penting sehingga 

tidak menyertakan instrumen pengumpul data dalam penelitiannya. 

 

4.1.13. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan  (lampiran 14) Ln
p

p
−1

= 0,230+0,046X1  

Nilai goodness of fit (lampiran 14) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,275 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 14, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 8% yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh veriabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu sebesar 8%. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.14 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 
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Tabel 4.14 Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Hasil Penelitian dan 
Pembahasan 

Hasil Penelitian dan Pembahasan No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 6 - 6 
2 B 35 1 37 
3 C 2 - 2 
4 D - -   
5 E - -   

Jumlah 44 1 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 58) 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun hasil 

penelitian dan pembahasan dengan   lengkap sebesar   13,4 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar filsafat ilmu bagus dan dapat menyusun hasil penelitian 

dan pembahasan dengan lengkap sebesar 80 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 

%. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar filsafat ilmu  cukup dan dapat 

menyusun hasil penelitian dan pembahasan dengan lengkap sebesar 4,44 %. 

Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun skripsi dengan lengkap 

berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan yang tidak lengkap berjumlah 2 

orang atau sebesar 2,2 %. 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas, diketahui bahwa mahasiswa yang tidak 

dapat menyusun hasil penelitian dan pembahasan berjumlah 1 orang atau sebesar 

2,2 %. Hal ini disebabkan karena dalam penyusunan hasil penelitian dan 

pembahasan,  mahasiswa tidak memperhatikan urutan permasalahan dan tujuan 

penelitian yang dikaji sehingga dalam penyusunan hasil penelitian dan 

pembahasan menjadi tidak sistematis. 
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4.1.14. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Simpulan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 15) Ln
p

p
−1

= 0,230+0,046X1  

Nilai goodness of fit (lampiran 14) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,275 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 64, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 8% yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh veriabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu  sebesar 8%. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.15 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.15 Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Simpulan 
Simpulan No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 6 - 6 
2 B 36 1 37 
3 C 2 - 2 
4 D - -   
5 E - -   

Jumlah 44 1 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 58) 

Berdasarkan tabel 4.15 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun simpulan 

dengan   lengkap sebesar   13,34 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

filsafat ilmu bagus dan dapat menyusun simpulan dengan lengkap sebesar 80 % 
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dan yang tidak lengkap sebesar 2,22 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar filsafat ilmu  cukup dan dapat menyusun simpulan dengan lengkap sebesar 

4,44. 

Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun simpulan dengan lengkap 

berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan yang tidak lengkap berjumlah 1 

orang atau sebesar 2,2 %. 

 Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hanya 1 orang yang 

tidak dapat menyusun simpulan dengan baik., diketahui bahwa mahasiswa yang 

tidak dapat menyusun simpulan berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. Hal ini 

disebabkan karena dalam penyusunan simpulan,  mahasiswa tidak memperhatikan 

urutan permasalahan dan tujuan penelitian yang dikaji sehingga dalam 

penyusunan simpulan menjadi tidak sistematis. 

 

4.1.15. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu terhadap Kualitas 

Penulisan Saran 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (lampiran lampiran 15)  Ln
p

p
−1

= 0,230+0,046X1  

Nilai goodness of fit (lampiran 15) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,275 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 64, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 8% yang berarti bahwa variabilitas variabel 
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kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh veriabilitas variabel di hasil 

belajar filsafat ilmu sebesar 8%. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.16 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar filsafat ilmu dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.16 Hasil Belajar Filsafat Ilmu dan Penyusunan Saran  
Saran No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 6 - 6 
2 B 36 1 37 
3 C 2 - 2 
4 D - -   
5 E - -   

Jumlah 44 1 45 
Sumber : Data Primer Diolah (lampiran 59) 

Berdasarkan tabel 4.16 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar filsafat ilmu sangat bagus dan dapat menyusun saran  

dengan   lengkap sebesar   13,34 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

filsafat ilmu bagus dan dapat menyusun saran dengan lengkap sebesar 80 % dan 

yang tidak lengkap sebesar 2,22 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

filsafat ilmu  cukup dan dapat menyusun saran dengan lengkap sebesar 4,44 %. 

Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun saran dengan lengkap 

berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan yang tidak lengkap berjumlah 1 

orang atau sebesar 2,2 %. 



 74

 Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hanya 1 orang yang 

tidak dapat menyusun saran dengan lengkap., diketahui bahwa mahasiswa yang 

tidak dapat menyusun saran berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. Mahasiswa 

yang tidak dapat menyusun saran dengan lengkap ini merupakan mahasiswa yang 

tidak dapat menyusun simpulan dengan baik sehingga saran yang diajukan 

bersandar pada saran yang tidak baik dan mengakibatkan saran yang dikemukakan 

menjadi tidak baik. 

 

4.2. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Skripsi 

Pembahasan mengenai pengaruh hasil belajar matematika bisnis terhadap 

kualitas skripsi dibagi dalam 15 sub variabel, yaitu latar belakang masalah, 

identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, jenis dan desain penelitian, populasi 

dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen pengumpul 

data, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran. 

Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh positif antara hasil 

belajar matematika bisnis terhadap kualitas penulisan skripsi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara empiris terdapat pengaruh positif antara hasil belajar 

matematika bisnis terhadap kualitas penulisan skripsi. Penerimaan hipotesis ini 

didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kelimabelas 

subvariabel menerima hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat 
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pengaruh positif antara hasil belajar matematika bisnis terhadap kualitas penulisan 

skripsi.  Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 4.17 Hasil Penelitian Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis 
terhadap Kualitas Penulisan Skripsi 

No Sub Variabel 
Kualitas Penulisan 

Skripsi 

Hosemer and 
Lemeshow 

Test 

R2 Nagelkerk’s Hasil Uji 
Hipotesis 

1 Latar Belakang 
Masalah 

0,434 0,001 diterima 

2 Identifikasi dan 
Rumusan Masalah 

0,639 0,01 diterima 

3 Tujuan Penelitian 0,639 0,01 diterima 
4 Kegunaan 

Penelitian 
0,639 0,01 diterima 

5 Landasan Teori 0,639 0,01 diterima 
6 Kerangka Berpikir 0,565 0,048 diterima 
7 Hipotesis 0,793 0,002 diterima 
8 Jenis dan Desain 

Penelitian 
0,530 0,005 diterima 

9 Populasi dan 
Sampel 

0,226 0,00 diterima 

10 Variabel Penelitian 0,469 0.006 diterima 
11 Teknik 

Pengumpulan Data 
0,7338 0,098 diterima 

12 Instrumen 
Pengumpul Data 

0,024 0,005 ditolak 

13 Hasil Penelitian 
dan Pembahasan 

0,653 0,093 diterima 

14 Simpulan 0,653 0,093 diterima 
15 Saran 0,653 0,093 diterima 
Sumber : Lampiran 16-23 
  

Berdasarkan tabel diatas, dapat diputuskan bahwa hipotesis yang 

menyatakan terdapat pengaruh antara hasil belajar matematika bisnis terhadap 

kualitas penulisan skripsi dapat diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa semakin baik hasil belajar matematika bisnis maka kualitas penulisan 

skripsi semakin baik. 
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4.2.1. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan Ln
p

p
−1

= 2,124+0,07X2 (Lampiran 16) 

Nilai goodness of fit (lampiran 16) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,434 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 16, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 1 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar matematika bisnis sebesar 1 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.18 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.18 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Latar Belakang 
Masalah 

Latar Belakang Masalah No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 2 - 2 
2 B 13 1 14 
3 C 20 1 21 
4 D 3 1  4 
5 E 4 -  4 

Jumlah 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 60) 



 77

Berdasarkan tabel 4.18 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat lengkap dan dapat menyusun 

latar belakang  masalah  dengan   lengkap sebesar   4,4 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis lengkap dan dapat menyusun latar 

belakang masalah dengan lengkap sebesar 28,9 % dan yang tidak baik sebesar 2,2 

%. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis  cukup dan dapat 

menyusun latar belakang masalah dengan lengkap sebesar 44,4 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika 

bisnis kurang dan dapat menyusun latar belakang masalah dengan lengkap sebesar 

6,8 %.% dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar matematika bisnis  gagal dan dapat menyusun latar belakang masalah 

dengan lengkap sebesar 8,9 %. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat 

menyusun latar belakang masalah dengan lengkap berjumlah 42 orang atau 

sebesar 93,3 % dan tidak lengkap berjumlah 3 orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

matematika bisnis memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas 

penyusunan latar belakang masalah.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori 

transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.2. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan  (dalam lampiran 16) Ln
p

p
−1

= 4,918-0,026X2  
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Nilai goodness of fit (lampiran 16) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,639 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 16, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 1 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar matematika bisnis sebesar 1 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.19 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.19 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Identifikasi dan 
Rumusan Masalah 

Identifikasi dan Rumusan Masalah No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 2  2 
2 B 13 1 14 
3 C 20 1 21 
4 D 4 -  4 
5 E 4 -  4 

Jumlah 43 2 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 60) 

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun 

identifikasi dan rumusan masalah  dengan   lengkap   sebesar   4,4 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis baik dan dapat menyusun 

identifikasi dan rumusan masalah  dengan lengkap sebesar 28,9 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika 

bisnis  cukup dan dapat menyusun identifikasi dan rumusan masalah  dengan 
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lengkap sebesar 44,4 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis kurang dan dapat menyusun 

identifikasi dan rumusan masalah  dengan lengkap sebesar 8,9 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajarmatematika bisnis  gagal dan dapat menyusun 

identifikasi dan rumusan masalah  dengan lengkap sebesar 8,9 %. Secara 

keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun identifikasi dan rumusan masalah  

dengan lengkap berjumlah 43 orang atau sebesar 95,8 % dan tidak lengkap 

berjumlah 3 orang atau sebesar 4,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

matematika bisnis memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas 

penyusunan identifikasi dan rumusan masalah.  Pengaruh positif ini sejalan 

dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.3. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan  (lampirandalam lampiran 16) Ln
p

p
−1

= 4,918-0,026X2 

Nilai goodness of fit (lampiran 16) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,639 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 16, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 1 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar matematika bisnis sebesar 1 %. 
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Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.20 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.20 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitan No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 2  2 
2 B 13 1 14 
3 C 20 1 21 
4 D 4 -  4 
5 E 4 -  4 

Jumlah 43 2 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 60) 

Berdasarkan tabel 4.20 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun 

tujuan penelitian  dengan  lengkap sebesar   4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar matematika bisnis baik dan dapat menyusun tujuan penelitian dengan 

lengkap sebesar 28,9 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis  cukup dan dapat menyusun tujuan 

penelitian dengan lengkap sebesar 44,4 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis kurang dan dapat 

menyusun tujuan penelitian dengan lengkap sebesar 8,9 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis  gagal dan dapat menyusun tujuan 

penelitian dengan lengkap sebesar 8,9 %. Secara keseluruhan mahasiswa yang 
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dapat menyusun tujuan penelitian dengan lengkap berjumlah 43 orang atau 

sebesar 95,8 % dan tidak lengkap berjumlah 2 orang atau sebesar 4,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

matematika bisnis memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas 

penyusunan tujuan penelitian.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer 

yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer 

belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.4. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan  (dalam lampiran 17) Ln
p

p
−1

= 1,031+0,034X2  

Nilai goodness of fit (lampiran 17) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,631 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 17, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 1 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar matematika bisnis sebesar 1 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.21 
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dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.21 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Kegunaan Penelitian 
Kegunaan Penelitian No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 2  2 
2 B 13 1 14 
3 C 20 1 21 
4 D 3 1  4 
5 E 4 -  4 

Jumlah 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 60) 

Berdasarkan tabel 4.21 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun 

kegunaan penelitian  dengan   lengkap   sebesar   4,4 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis baik dan dapat menyusun kegunaan 

penelitian dengan lengkap sebesar 28,9 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis  cukup dan dapat 

menyusun kegunaan penelitian dengan lengkap sebesar 44,4 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 2,2 %. %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika 

bisnis kurang dan dapat menyusun kegunaan penelitian dengan lengkap sebesar 

6,7 % dan yanmg tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar matematika bisnis  gagal dan dapat menyusun kegunaan penelitian dengan 

lengkap sebesar 8,9 %. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun 

kegunaan penelitian dengan lengkap berjumlah 42 orang atau sebesar 93,6 % dan 

tidak lengkap berjumlah 3 orang atau sebesar 6,4 %. 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

matematika bisnis memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas 

penyusunan kegunaan penelitian.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori 

transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.5. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Landasan Teori 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 18) Ln
p

p
−1

= 4,918-0,026X2  

Nilai goodness of fit (lampiran 17) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,639 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 17, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 1 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar matematika bisnis sebesar 1 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.22 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 
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Tabel 4.22 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Landasan Teori 
Landasan Teori No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 2  2 
2 B 13 1 14 
3 C 20 1 21 
4 D 4 -  4 
5 E 4 -  4 

Jumlah 43 2 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 61) 

Berdasarkan tabel 4.22 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun 

landasan teori dengan   lengkap sebesar   4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar matematika bisnis baik dan dapat menyusun landasan teori dengan 

lengkap sebesar 28,9 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis  cukup dan dapat menyusun landasan 

teori dengan lengkap sebesar 44,4 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis kurang dan dapat 

menyusun landasan teori dengan lengkap sebesar 8,9 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis  gagal dan dapat menyusun landasan 

teori dengan lengkap sebesar 8,9 %. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat 

menyusun landasan teori dengan lengkap berjumlah 43 orang atau sebesar 95,8 % 

dan tidak lengkap berjumlah 2 orang atau sebesar 4,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

matematika bisnis memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas 

penyusunan landasan teori.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 
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4.2.6. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Kerangka Berpikir 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 18) Ln
p

p
−1

= -0,851+0,052X2  

Nilai goodness of fit (lampiran 18) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,565 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 17, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 4,8 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar matematika bisnis sebesar 4,8 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.23 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.23 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Kerangka Berpikir 
Kerangka Berpikir No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 2  2 
2 B 13 1 14 
3 C 20 1 21 
4 D 4 -  4 
5 E 3 1  4 

Jumlah 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 61) 

Berdasarkan tabel 4.23 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun 

kerangka berpikir dengan   lengkap sebesar   4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar matematika bisnis baik dan dapat menyusun kerangka berpikir 
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dengan lengkap sebesar 28,9 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis  cukup dan dapat menyusun 

kerangka berpikir dengan lengkap sebesar 44,4 % dan yang tidak lengkap sebesar 

2,2 %. %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis kurang 

dan dapat menyusun kerangka berpikir dengan lengkap sebesar 8,9 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis  gagal dan dapat menyusun 

kerangka berpikir dengan lengkap sebesar 6,7 % dan yang tidak lengkap sebesar 

2,2 % Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun kerangka berpikir 

dengan lengkap berjumlah 42 orang atau sebesar 93,3 % dan tidak lengkap 

berjumlah 2 orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

matematika bisnis memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas 

penyusunan kerangka berpikir.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer 

yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer 

belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.7. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap 

Kualitas Penulisan Hipotesis 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 18) Ln
p

p
−1

= 2,871+0,013X2  

Nilai goodness of fit (lampiran 18) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,793 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 18, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,2 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar matematika bisnis sebesar 0,2 %. 
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Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.24 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.24 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Hipotesis 
Hipotesis No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 2  2 
2 B 14 - 14 
3 C 20 1 21 
4 D 4 -  4 
5 E 4 -  4 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 61) 

Berdasarkan tabel 4.24 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun 

hipotesis dengan   lengkap sebesar   4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar matematika bisnis baik dan dapat menyusun hipotesis dengan lengkap 

sebesar 31,1 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis  

cukup dan dapat menyusun hipotesis dengan lengkap sebesar 44,4 % dan yang 

tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

matematika bisnis kurang dan dapat menyusun hipotesis dengan lengkap sebesar 

8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis  gagal dan 

dapat menyusun hipotesis dengan lengkap sebesar 8,9 % Secara keseluruhan 

mahasiswa yang dapat menyusun hipotesis dengan lengkap berjumlah 44 orang 

atau sebesar 97,8 % dan tidak lengkap berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

matematika bisnis memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas 

penyusunan hipotesis.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 
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dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.8. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Jenis dan Desain Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 19) Ln
p

p
−1

= 0,616+0,012X2  

Nilai goodness of fit (lampiran 19) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,530 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. 

Berdasarkan lampiran 19, diketahui besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,5 % yang 

berarti bahwa variabilitas variabel kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan 

oleh variabilitas variabel hasil belajar matematika bisnis sebesar 0,5 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.25 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.25 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Jenis dan 
Desain Penelitian 

Jenis dan desain Penelitian No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 2  2 
2 B 4 10 14 
3 C 10 11 21 
4 D 2 2  4 
5 E 2 2  4 

Jumlah 20 25 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 61) 

Berdasarkan tabel 4.25 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun jenis 
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dan desain penelitian dengan   lengkap sebesar   4,4 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis baik dan dapat menyusun jenis dan 

desain penelitian dengan lengkap sebesar 8,9 % dan yang tidak lengkap sebesar 

22,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis  cukup dan 

dapat menyusun jenis dan desain penelitian dengan lengkap sebesar 22,2 % dan 

yang tidak lengkap sebesar 24,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

matematika bisnis kurang dan dapat menyusun jenis dan desain penelitian dengan 

lengkap sebesar 4,4 % dan yang tidak lengkap sebesar 4,4 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis  gagal dan dapat menyusun jenis dan 

desain penelitian dengan lengkap sebesar 4,4 % dan yang tidak lengkap sebesar 

4,4 % Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun jenis dan desain 

penelitian dengan lengkap berjumlah 20 orang atau sebesar 44,4 % dan tidak 

lengkap berjumlah 25 orang atau sebesar 56,6 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa mahasiswa yang tidak 

dapat menulis jenis dan desain penelitian dengan lengkap berjumlah 25 

mahasiswa atau lebih banyak bila dibandingkan dengan mahasiswa yang dapat 

menyusun jenis dan desain penelitian dengan lengkap.  Hal ini diduga disebabkan 

karena mahasiswa belum memahami desain penelitian dalam skripsinya. Jenis dan 

desain penelitian berisi tentang pendekatan penelitian dan sistematika atau 

langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan suatu penelitian, disini banyak 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyusun sistematika penulisan skripsi 

sehingga kemudian tidak mencantumkan jenis dan desain penelitian dalam telah 

skripsi yang disusun. 
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4.2.9. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Populasi dan Sampel 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 20) Ln
p

p
−1

= 3,008+0,004X2  

Nilai goodness of fit (lampiran 19) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,226 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. 

Berdasarkan lampiran 19, diketahui besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0 % yang 

berarti bahwa variabilitas variabel kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan 

oleh variabilitas variabel hasil belajar matematika bisnis sebesar 0 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.26 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.26 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Populasi dan Sampel 
Populasi dan Sampel No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 2  2 
2 B 14 - 14 
3 C 20 1 21 
4 D 4 -  4 
5 E 4 -  4 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 62) 

Berdasarkan tabel 4.268 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun 

populasi dan sampel dengan   lengkap   sebesar   4,4 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis baik dan dapat menyusun populasi 
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dan sampel dengan lengkap sebesar 31,1 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar matematika bisnis  cukup dan dapat menyusun populasi dan sampel 

dengan lengkap sebesar 44,4 % dan yang tidak baik sebesar 2,2 %. %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis kurang dan dapat menyusun 

populasi dan sampel dengan lengkap sebesar 8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar matematika bisnis  gagal dan dapat menyusun populasi dan sampel 

dengan lengkap sebesar 8,9 % Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat 

menyusun populasi dan sampel dengan baik berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 

% dan tidak baik berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

matematika bisnis memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas 

penyusunan populasi dan sampel.  

Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.10. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Variabel Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 20) Ln
p

p
−1

= -0,936+0,103X2  

Nilai goodness of fit (lampiran 20) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,469 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. 

Berdasarkan lampiran 20, diketahui besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,6 % yang 

berarti bahwa variabilitas variabel kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan 

oleh variabilitas variabel hasil belajar matematika bisnis sebesar 0,6 %. 
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Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.27 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.27 Hasil Belajar dan Penyusunan Variabel Penelitian 
Variabel Penelitian No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 1 1 2 
2 B 9 5 14 
3 C 10 11 21 
4 D - 4  4 
5 E 3 1  4 

Jumlah 23 22 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 62) 

Berdasarkan tabel 4.27 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun 

variabel penelitian lengkap sebesar   2,2 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis baik dan dapat 

menyusun variabel penelitian dengan lengkap sebesar 20 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 11,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika 

bisnis  cukup dan dapat menyusun variabel penelitian dengan lengkap sebesar 

22,2 % dan yang tidak lengkap sebesar 24,4 %. Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar matematika bisnis kurang dan tidak dapat menyusun variabel 

penelitian dengan baik sebesar 8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

matematika bisnis  gagal dan dapat menyusun variabel penelitian dengan lengkap 

sebesar 6,7 % dan tidak lengkap sebesar 2,2 % Secara keseluruhan mahasiswa 

yang dapat menyusun variabel penelitian dengan lengkap berjumlah 23 orang atau 

sebesar 51,1 % dan tidak lengkap berjumlah 22 orang atau sebesar 48,9 %. 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa mahasiswa yang tidak 

dapat menulis variabel penelitian dengan lengkap berjumlah 23 mahasiswa atau 

lebih banyak bila dibandingkan dengan mahasiswa yang dapat menyusun variabel 

penelitian dengan lengkap.  Hal ini diduga disebabkan karena mahasiswa belum 

memahami apa yang perlu dipaparkan dalam variabel penelitian. Sebagian besar 

mahasiswa tidak memaparkan apa yang menjadi indikator dalam variabel 

penelitian, tidak memaparkan jenis skala variabel penelitian dan sumber data 

variabel penelitian. 

 

4.2.11. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 21) Ln
p

p
−1

= 2,314+0,075X2  

Nilai goodness of fit (lampiran 20) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,738 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. 

Berdasarkan lampiran 20, diketahui besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 9,8 % yang 

berarti bahwa variabilitas variabel kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan 

oleh variabilitas variabel hasil belajar matematika bisnis sebesar 9,8 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.28 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 



 94

Tabel 4.28 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Teknik 
Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 2  2 
2 B 14 - 14 
3 C 20 2 21 
4 D 4 -  4 
5 E 3 1  4 

Jumlah 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 62) 

Berdasarkan tabel 4.28 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun 

teknik pengumpulan data dengan  lengkap sebesar   4,4 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis baik dan dapat menyusun teknik 

pengumpulan data dengan lengkap sebesar 31,1 %. Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar matematika bisnis  cukup dan dapat menyusun teknik pengumpulan 

data dengan lengkap sebesar 42,2 % dan yang tidak lengkap sebesar 4,4 %. %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis kurang dan dapat 

menyusun teknik pengumpulan data dengan lengkap sebesar 8,9 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis  gagal dan dapat menyusun 

teknik pengumpulan data dengan lengkap sebesar 2,2 % dan yang tidak lengkap 

sebesar 6,7 %. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun teknik 

pengumpulan data dengan lengkap berjumlah 42 orang atau sebesar 93,3 % dan 

tidak lengkap berjumlah 3 orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

matematika bisnis memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas 

penyusunan skripsi (penyusunan teknik pengumpulan data). Pengaruh positif ini 
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sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

 

4.2.12. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Instrumen Pengumpul Data 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan Ln
p

p
−1

= -1,778+0,086X2 (lampiran 21). 

Nilai goodness of fit (lampiran 21) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,024 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model tidak dapat diterima.  

Hal ini diduga disebabkan oleh banyaknya mahasiswa yang tidak dapat menyusun 

instrumen penelitian dengan baik sehingga mengacaukan model regresi binary. 

 Untuk analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar matematika bisnis dan 

kualitas penulisan skripsi, tabel 4.29 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil 

belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.29 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Instrumen 
Pengumpul Data 

Instrumen Pengumpul Data No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 2 - 2 
2 B 3 11 14 
3 C 9 12 21 
4 D 3 1  4 
5 E 1 3  4 

Jumlah 18 27 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 62) 

Berdasarkan tabel 4.29 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun 

instrumen pengumpulan data dengan   lengkap   sebesar   4,4 %. Mahasiswa yang 
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memperoleh hasil belajar matematika bisnis baik dan dapat menyusun instrumen 

pengumpulan data dengan lengkap sebesar 6,7 % dan yang tidak lengkap sebesar 

24,4 %.. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis  cukup dan 

dapat menyusun instrumen pengumpulan data dengan lengkap sebesar 20 % dan 

yang tidak lengkap sebesar 26,7 %. %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

matematika bisnis kurang dan dapat menyusun instrumen pengumpulan data 

dengan lengkap sebesar 6,7% dan yang tidak baik sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis  gagal dan dapat menyusun instrumen 

pengumpulan data dengan lengkap sebesar 2,2 % dan yang tidak lengkap sebesar 

6,7 %. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun instrumen 

pengumpulan data dengan lengkap berjumlah 18 orang atau sebesar 40 % dan 

tidak lengkap berjumlah 27 orang atau sebesar 60 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa mahasiswa yang tidak 

dapat menulis variabel penelitian dengan baik berjumlah 27 mahasiswa atau lebih 

banyak bila dibandingkan dengan mahasiswa yang dapat menyusun instrumen 

penelitian dengan baik.  Hal ini diduga disebabkan karena mahasiswa 

menganggap bahwa instrumen penelitian dibuat jika yeknik pengambilan datanya 

berupa kuesioner, padahal instrumen penelitian berfungsi sebagai pedoman 

tentang data apa yang perlu dikumpulkan dalam penelitian. 

 

4.2.13. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap 

Kualitas Penulisan Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 21) Ln
p

p
−1

= -1,778+0,086X2  

Nilai goodness of fit (lampiran 21) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,653 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. 
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Berdasarkan lampiran 21, diketahui besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 9,3 % yang 

berarti bahwa variabilitas variabel kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan 

oleh variabilitas variabel hasil belajar matematika bisnis sebesar 9,3 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.30 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.30 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Hasil Penelitian dan 
Pembahasan 

Hasil Penelitian dan Pembahasan No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 2  2 
2 B 14 - 14 
3 C 20 1 21 
4 D 4 -  4 
5 E 4 -  4 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 63) 

Berdasarkan tabel 4.30 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun hasil 

penelitian dan pembahasan dengan   lengkap   sebesar   4,4 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis baik dan dapat menyusun hasil 

penelitian dan pembahasan dengan lengkap sebesar 31,1 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis  cukup dan dapat menyusun hasil 

penelitian dan pembahasan dengan lengkap sebesar 44,4 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 2,2 %.  Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika 

bisnis kurang dan dapat menyusun hasil penelitian dan pembahasan dengan 

lengkap sebesar 8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika 

bisnis  gagal dan dapat menyusun hasil penelitian dan pembahasan dengan 
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lengkap sebesar 8,9 % Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun hasil 

penelitian dan pembahasan dengan lengkap berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 

% dan tidak lengkap berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

matematika bisnis memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas 

penyusunan hasil penelitian dan pembahasan. Pengaruh positif ini sejalan dengan 

teori transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.14. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Simpulan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan  (dalam lampiran 22) Ln
p

p
−1

= -1,778+0,086X2  

Nilai goodness of fit (lampiran 21) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,653 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 21, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 9,3 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar matematika bisnis sebesar 9,3 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.31 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 
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Tabel 4.31 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Simpulan 
Simpulan No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 2 - 2 
2 B 14 - 14 
3 C 20 1 21 
4 D 4 -  4 
5 E 4 -  4 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 63) 

Berdasarkan tabel 4.31 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun 

simpulan dengan   lengkap   sebesar   4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar matematika bisnis baik dan dapat menyusun simpulan dengan lengkap 

sebesar 31,1 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis  

cukup dan dapat menyusun simpulan dengan lengkap sebesar 44,4 % dan yang 

tidak lengkap sebesar 2,2  %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

matematika bisnis kurang dan dapat menyusun simpulan dengan lengkap sebesar 

8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis  gagal dan 

dapat menyusun simpulan dengan lengkap sebesar 8,9 % Secara keseluruhan 

mahasiswa yang dapat menyusun simpulan dengan baik berjumlah 44 orang atau 

sebesar 97,8 % dan tidak baik berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

matematika bisnis memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas 

penyusunan simpulan.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 
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4.2.15. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Matematika Bisnis terhadap Kualitas 

Penulisan Saran 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 23) Ln
p

p
−1

= -1,778+0,086X2  

Nilai goodness of fit (lampiran 22) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,653 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 21, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 9,3 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar matematika bisnis sebesar 9,3 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika 

bisnis berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar matematika bisnis dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.32 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar matematika bisnis dan kualitas 

penulisan skripsi. 

Tabel 4.32 Hasil Belajar Matematika Bisnis dan Penyusunan Saran 
Saran No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 2  2 
2 B 14 - 14 
3 C 20 1 21 
4 D 4 -  4 
5 E 4 -  4 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 63) 

Berdasarkan tabel 4.32 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis sangat baik dan dapat menyusun 

saran dengan   lengkap sebesar   4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

matematika bisnis baik dan dapat menyusun saran dengan lengkap sebesar 31,1 

%. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis  cukup dan dapat 
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menyusun saran dengan lengkap sebesar 44,4 % dan yang tidak lengkap sebesar 

2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar matematika bisnis kurang dan 

dapat menyusun saran dengan lengkap sebesar 8,9 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar matematika bisnis  gagal dan dapat menyusun saran 

dengan lengkap sebesar 8,9 % Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat 

menyusun saran dengan lengkap berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan 

tidak lengkap berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

matematika bisnis memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas 

penyusunan saran.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 

 

4.3. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Skripsi 

Pembahasan mengenai pengaruh hasil belajar statistik terhadap kualitas 

skripsi dibagi dalam 15 sub variabel, yaitu latar belakang masalah, identifikasi dan 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan teori, kerangka 

berpikir, hipotesis, jenis dan desain penelitian, populasi dan sampel, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, instrumen pengumpul data, hasil penelitian 

dan pembahasan, simpulan dan saran. 

Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh positif antara hasil 

belajar statistik terhadap kualitas penulisan skripsi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara empiris terdapat pengaruh positif antara hasil belajar statistik 

terhadap kualitas penulisan skripsi. Penerimaan hipotesis ini didasarkan pada hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa kelimabelas subvariabel menerima hipotesis 
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penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara hasil belajar 

statistik terhadap kualitas penulisan skripsi.  Hal ini dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.33 Hasil Penelitian Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap          
Kualitas Penulisan Skripsi 

No Sub Variabel 
Kualitas Penulisan 

Skripsi 

Hosemer and 
Lemeshow 

Test 

R2 Nagelkerk’s Hasil Uji 
Hipotesis 

1 Latar Belakang 
Masalah 

0,420 0,001 diterima 

2 Identifikasi dan 
Rumusan Masalah 

0,997 0,384 diterima 

3 Tujuan Penelitian 0,997 0,384 diterima 
4 Kegunaan 

Penelitian 
0,999 0,333 diterima 

5 Landasan Teori 0,997 0,684 diterima 
6 Kerangka Berpikir 0,779 0,235 diterima 
7 Hipotesis 1,000 0,297 diterima 
8 Jenis dan Desain 

Penelitian 
0,075 0,027 diterima 

9 Populasi dan 
Sampel 

0,366 0,014 diterima 

10 Variabel Penelitian 0,916 0,002 diterima 
11 Teknik 

Pengumpulan Data 
0,567 0,005 diterima 

12 Instrumen 
Pengumpul Data 

0,839 0,014 diterima 

13 Hasil Penelitian 
dan Pembahasan 

0,811 0,202 diterima 

14 Simpulan 0,811 0,202 diterima 
15 Saran 0,811 0,202 diterima 
Sumber : Lampiran 1-15 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diputuskan bahwa hipotesis yang 

menyatakan terdapat pengaruh antara hasil belajar statistik terhadap kualitas 

penulisan skripsi dapat diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

semakin baik hasil belajar statsistik maka kualitas penulisan skripsi semakin baik. 
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4.2.1. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 23) Ln
p

p
−1

= 1,884+0,01X3  

Nilai goodness of fit (lampiran 23) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,420 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 23, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,1 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar statistik sebesar 0,1 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.34 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.34 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Latar Belakang Masalah 
Latar Belakang Masalah No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 3 1 4 
2 B 25 1 26 
3 C 14 - 14 
4 D - 1  1 
5 E - - - 

Jumlah 44 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 64) 

Berdasarkan tabel 4.34 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun latar belakang 

masalah dengan  lengkap sebesar   6,7 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik baik dan dapat menyusun latar 

belakang masalah dengan lengkap sebesar 55,6 % dan yang tidak lengkap sebesar 
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2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik cukup dan dapat 

menyusun latar belakang masalah dengan lengkap sebesar 31,1 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar statistik kurang dan tidak dapat menyusun latar 

belakang masalah dengan lengkap sebesar 2,2 %.  Secara keseluruhan mahasiswa 

yang dapat menyusun latar belakang masalah dengan lengkap berjumlah 42 orang 

atau sebesar 93,3 % dan tidak lengkap berjumlah 3 orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar statistik 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan latar belakang 

masalah.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di 

muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil 

belajar. 

 

4.2.2. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 24)  Ln
p

p
−1

= -15,560+0,285X3 

Nilai goodness of fit (lampiran 23) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,997 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 23, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 38,4 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar statistik sebesar 38,4 %. 
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Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.35 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.35 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Identifikasi dan Rumusan 
Masalah 

Identifikasi dan Rumusan Masalah No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 4 - 4 
2 B 26 - 26 
3 C 12 2 14 
4 D 1 -  1 
5 E - - - 

Jumlah 44 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 64) 

Berdasarkan tabel 4.35 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun identifikasi 

dan rumusan masalah dengan  lengkap sebesar   8,9 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik baik dan dapat menyusun identifikasi dan 

rumusan masalah dengan lengkap sebesar 57,8 % . Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar statistik cukup dan dapat menyusun identifikasi dan rumusan masalah 

dengan lengkap sebesar 26,7 % dan yang tidak lengkap sebesar 4,4 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar statistik kurang dan dapat menyusun identifikasi 

dan rumusan masalah dengan lengkap sebesar 2,2 %.  Secara keseluruhan 

mahasiswa yang dapat menyusun identifikasi dan rumusan masalah dengan 

lengkap berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan tidak lengkap berjumlah 3 

orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar statistic 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan identifikasi dan 
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rumusan masalah.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.3. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiarn 24) Ln
p

p
−1

= -15,560+0,285X3  

Nilai goodness of fit (lampiran 24) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,997 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 24, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 38,4 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar statistik sebesar 38,4 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.36 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.36 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 4 - 4 
2 B 26 - 26 
3 C 12 2 14 
4 D 1 -  1 
5 E - - - 

Jumlah 43 2 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 65) 
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Berdasarkan tabel 4.36 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun tujuan 

penelitian dengan   lengkap   sebesar   8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar statistik baik dan dapat menyusun tujuan penelitian dengan lengkap 

sebesar 57,8 % . Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik cukup dan 

dapat menyusun tujuan penelitian dengan lengkap sebesar 26,7 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik kurang 

dan dapat menyusun  tujuan penelitian dengan lengkap sebesar 2,2 %.  Secara 

keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun tujuan penelitian dengan lengkap 

berjumlah 43 orang atau sebesar 95,6 % dan tidak lengkap berjumlah 3 orang atau 

sebesar 4,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar statistic 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan tujuan 

penelitian.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di 

muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil 

belajar. 

 

4.2.4. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 24) Ln
p

p
−1

= -13,302+0,223X3  

Nilai goodness of fit (lampiran 24) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,998 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 24, diketahui 
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besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 33,3 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar statistik sebesar 33,3 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.37 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.37 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Kegunaan Penelitian 
Kegunaan Penelitian No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 4 - 4 
2 B 26 - 26 
3 C 11 3 14 
4 D 1 -  1 
5 E - - - 

Jumlah 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 65) 

Berdasarkan tabel 4.37 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun kegunaan 

penelitian dengan   lengkap sebesar   8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar statistik baik dan dapat menyusun kegunaan penelitian dengan lengkap 

sebesar 57,8 % . Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik cukup dan 

dapat menyusun kegunaan penelitian dengan lengkap sebesar 24,4 % dan yang 

tidak lengkap sebesar 6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik 

kurang dan dapat menyusun kegunaan penelitian dengan lengkap sebesar 2,2 %.  

Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun kegunaan penelitian dengan 

lengkap berjumlah 42 orang atau sebesar 93,3 % dan tidak lengkap berjumlah 3 

orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar statistik 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan kegunaan 
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penelitian.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di 

muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil 

belajar. 

 

4.2.5. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Landasan Teori 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan  (dalam lampiran 25) Ln
p

p
−1

= -15,560+0,285X3  

Nilai goodness of fit (lampiran 25) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,997 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 25, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 38,4 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar statistik sebesar 38,4 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.38 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.38 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Landasan Teori 
Landasan Teori No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 4 - 4 
2 B 26 - 26 
3 C 12 2 14 
4 D 1 -  1 
5 E - - - 

Jumlah 43 2 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 65) 
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Berdasarkan tabel 4.38 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun landasan teori 

dengan   lengkap sebesar   8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

statistik baik dan dapat menyusun landasan teori dengan lengkap sebesar 57,8 % . 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik cukup dan dapat menyusun 

landasan teori dengan lengkap sebesar 26,7 % dan yang tidak lengkap sebesar 4,4 

%. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik kurang dan dapat 

menyusun landasan teori dengan lengkap sebesar 2,2 %.  Secara keseluruhan 

mahasiswa yang dapat menyusun landasan teori dengan lengkap berjumlah 43 

orang atau sebesar 95,6 % dan tidak lengkap berjumlah 2 orang atau sebesar 

4,4%. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar statistik 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan landasan teori. 

Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.6. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Kerangka Berpikir 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 26) Ln
p

p
−1

= -8,671+0,166X3  

Nilai goodness of fit (lampiran 25) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,779 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 25, diketahui 
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besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 23,5 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar statistik sebesar 23,5 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.39 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.39 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Kerangka Berpikir 
Kerangka Berpikir No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 4 - 4 
2 B 25 1 26 
3 C 12 2 14 
4 D 1 -  1 
5 E - - - 

Jumlah 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 65) 

Berdasarkan tabel 4.39 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun kerangka 

berpikir dengan   lengkap sebesar   8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar statistik baik dan dapat menyusun kerangka berpikir dengan lengkap 

sebesar 55,6 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 % . Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik cukup dan dapat menyusun kerangka berpikir 

dengan lengkap sebesar 26,7 % dan yang tidak lengkap sebesar 4,4 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar statistik kurang dan dapat menyusun kerangka 

berpikir dengan lengkap sebesar 2,2 %.  Secara keseluruhan mahasiswa yang 

dapat menyusun kerangka berpikir dengan lengkap berjumlah 42 orang atau 

sebesar 93,3 % dan tidak lengkap berjumlah 3 orang atau sebesar 6,7 %. 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar statistik 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan kerangka 

berpikir.  Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di 

muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil 

belajar. 

 

4.2.7. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Hipotesis 

Nilai goodness of fit (lampiran 26) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 1,000 

Berdasarkan lampiran 26, diketahui besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 29,8 % yang 

berarti bahwa variabilitas variabel kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan 

oleh variabilitas variabel hasil belajar statistik sebesar 29,8 %. 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan Ln
p

p
−1

= -12,935+0,255X3 (lampiran 26). 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.40 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.40 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Hipotesis 
Hipotesis No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 4 - 4 
2 B 26 - 26 
3 C 13 1 14 
4 D 1 -  1 
5 E - - - 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 66) 
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Berdasarkan tabel 4.40 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun hipotesis 

dengan   lengkap sebesar   8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

statistik baik dan dapat menyusun hipotesis dengan lengkap sebesar 57,8 % . 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik cukup dan dapat menyusun 

hipotesis dengan lengkap sebesar 28,9 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik kurang dan dapat menyusun 

hipotesis dengan lengkap sebesar 2,2 %.  Secara keseluruhan mahasiswa yang 

dapat menyusun hipotesis dengan lengkap berjumlah 43 orang atau sebesar 95,6 

% dan tidak lengkap berjumlah 2 orang atau sebesar 4,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar statistik 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan hipotesis. 

Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.8. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Jenis dan Desain Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 26) Ln
p

p
−1

= -2,633+0,033X3  

Nilai goodness of fit (lampiran 26) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,340 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 26, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 2,7 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 
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kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar statistik sebesar 2,7 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.41 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.41 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Jenis dan Desain Penelitian 
Jenis dan Desain Penelitian No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 2 2 4 
2 B 15 11 26 
3 C 2 12 14 
4 D 1 -  1 
5 E - - - 

Jumlah 20 25 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 66) 

Berdasarkan tabel 4.41 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun jenis dan 

desain penelitian dengan   lengkap sebesar   4,4 % dan yang tidak lengkap 4,4 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik baik dan dapat menyusun jenis 

dan desain penelitian dengan lengkap sebesar 33,3 % dan yang tidak lengkap 

sebesar 24,4 % . Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik cukup dan 

dapat menyusun jenis dan desain penelitian dengan lengkap sebesar 4,4 % dan 

yang tidak lengkap sebesar 26,7 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

statistik kurang dan dapat menyusun jenis dan desain penelitian dengan lengkap 

sebesar 2,2 %.  Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun jenis dan 

desain penelitian dengan lengkap berjumlah 20 orang atau sebesar 44,4 % dan 

tidak lengkap berjumlah 2 orang atau sebesar 55,6 %. 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa mahasiswa yang tidak 

dapat menulis jenis dan desain penelitian dengan lengkap berjumlah 25 

mahasiswa atau lebih banyak bila dibandingkan dengan mahasiswa yang dapat 

menyusun jenis dan desain penelitian dengan lengkap.  Hal ini diduga disebabkan 

karena mahasiswa belum memahami desain penelitian dalam skripsinya. Jenis dan 

desain penelitian berisi tentang pendekatan penelitian dan sistematika atau 

langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan suatu penelitian, disini banyak 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyusun sistematika penulisan skripsi 

sehingga kemudian tidak mencantumkan jenis dan desain penelitian dalam telah 

skripsi yang disusun. 

 

4.2.9. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Populasi dan Sampel 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 27) Ln
p

p
−1

= 0,877+0,041X3  

Nilai goodness of fit (lampiran 27) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,366 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 27, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 1,4 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar statistik sebesar 1,4 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.42 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 
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Tabel 4.42 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Populasi dan Sampel 
Populasi dan Sampel No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 4 - 4 
2 B 25 1 26 
3 C 14 - 14 
4 D 1 -  1 
5 E - - - 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 66) 

Berdasarkan tabel 4.42 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun populasi dan 

sampel dengan   baik   sebesar   8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

statistik baik dan dapat menyusun populasi dan sampel dengan lengkap sebesar 

55,6 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 % . Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar statistik cukup dan dapat menyusun populasi dan sampel dengan lengkap 

sebesar 31,1 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik kurang dan 

dapat menyusun populasi dan sampel dengan lengkap sebesar 2,2 %.  Secara 

keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun populasi dan sampel dengan 

lengkap berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan tidak lengkap berjumlah 1 

orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar statistik 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan populasi dan 

sampel. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di 

muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil 

belajar. 
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4.2.10. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Variabel Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 28) Ln
p

p
−1

= -0,539+0,008X3  

Nilai goodness of fit (lampiran 27) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,916 Berdasarkan 

lampiran 27, diketahui besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,2 % yang berarti bahwa 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel 

independen sebesar 0,2 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.43 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.43 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Variabel Penelitian 
Variabel Penelitian No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 2 2 4 
2 B 14 12 26 
3 C 7 7 14 
4 D - 1  1 
5 E - - - 

Jumlah 23 22 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 66) 

Berdasarkan tabel 4.43 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun variabel 

penelitian dengan  lengkap sebesar   4,4 % dan yang tidak lengkap sebesar 4,4 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik lengkap dan dapat menyusun 

variabel penelitian dengan baik sebesar 31,1 % dan yang tidak lengkap sebesar 
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26,7 % . Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik cukup dan dapat 

menyusun variabel penelitian dengan lengkap sebesar 15,6 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 15,6 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik 

kurang dan tidak dapat menyusun variabel penelitian dengan lengkap sebesar 2,2 

%.  Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun variabel penelitian 

variabel penelitian populasi dan sampel dengan lengkap berjumlah 23 orang atau 

sebesar 51,1% dan tidak lengkap berjumlah 22 orang atau sebesar 48,9 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar statistik 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan variabel 

penelitian. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di 

muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil 

belajar. 

 

4.2.11. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 28) Ln
p

p
−1

= 1,224+0,02X3  

Nilai goodness of fit (lampiran 28) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,5676 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 28, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,5 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar statistik sebesar 0,5 %. 
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Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.44 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.44 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Teknik Pengumpulan Data 
Teknik Pengumpulan Data No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 4 - 4 
2 B 24 2 26 
3 C 13 1 14 
4 D 1 -  1 
5 E - - - 

Jumlah 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 67) 

Berdasarkan tabel 4.44 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun teknik 

pengumpulan data dengan   lengkap sebesar   8,9 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik baik dan dapat menyusun teknik pengumpulan 

data dengan lengkap sebesar 54,4 % dan yang tidak lengkap sebesar 4,4 % . 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik cukup dan dapat menyusun 

teknik pengumpulan data dengan lengkap sebesar 28,9% dan yang tidak lengkap 

2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik kurang dan dapat 

menyusun teknik pengumpulan data dengan lengkap sebesar 2,2 %.  Secara 

keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun teknik pengumpulan data dengan 

lengkap berjumlah 42 orang atau sebesar 93,3 % dan tidak lengkap berjumlah 1 

orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar statistik 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan teknik 

pengumpulan data. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 
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dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.12. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Instrumen Pengumpul Data 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 29) Ln
p

p
−1

= -2,129+0,023X3  

Nilai goodness of fit (lampiran 28) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,839 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 28, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 1,4 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar statistik sebesar 1,4 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.45 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.45 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Instrumen Pengumpul Data 
Instrumen Pengumpul Data No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 2 2 4 
2 B 11 15 26 
3 C 5 9 14 
4 D  1  1 
5 E - - - 

Jumlah 18 27 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 67) 

Berdasarkan tabel 4.45 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun instrumen 
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pengumpul data dengan   lengkap sebesar   4,4 % dan yang tidak lengkap sebesar 

4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik lengkap dan dapat 

menyusun instrumen pengumpul data dengan lengkap sebesar 24,4 % dan yang 

tidak lengkap sebesar 33,3 % . Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik 

cukup dan dapat menyusun instrumen pengumpul data dengan lengkap sebesar 

11,1 % dan yang tidak lengkap sebesar 20 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar statistik kurang dan tidak dapat menyusun instrumen pengumpul data 

dengan lengkap sebesar 2,2 %.  Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat 

menyusun variabel penelitian variabel penelitian instrumen pengumpul data 

dengan lengkap berjumlah 18 orang atau sebesar 40 % dan tidak lengkap 

berjumlah 27 orang atau sebesar 60 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa mahasiswa yang tidak 

dapat menulis variabel penelitian dengan baik berjumlah 27 mahasiswa atau lebih 

banyak bila dibandingkan dengan mahasiswa yang dapat menyusun instrumwn 

penelitian dengan baik.  Hal ini diduga disebabkan karena mahasiswa 

menganggap bahwa instrumen penelitian dibuat jika teknik pengambilan datanya 

berupa kuesioner, padahal instrmen penelitian berfungsi sebagai pedoman tentang 

data apa yang perlu dikumpulkan dalam penelitian.. 

 

4.2.13. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 29) Ln
p

p
−1

= 10,575+0,169X3  

Nilai goodness of fit (lampiran 29) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,811 sehingga dapat 
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diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 29, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 20,2 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar statistik sebesar 20,2 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.46 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.46 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Hasil Penelitian dan 
Pembahasan 

Hasil Peneltian dan Pembahasan No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 4 - 4 
2 B 26 - 26 
3 C 13 1 14 
4 D 1 -  1 
5 E - - - 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 67) 

Berdasarkan tabel 4.46 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun hasil penelitian 

dan pembahasan dengan   lengkap   sebesar   8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar statistik baik dan dapat menyusun hasil penelitian dan pembahasan 

dengan lengkap sebesar 58,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

statistik cukup dan dapat menyusun hasil penelitian dan pembahasan dengan 

lengkap sebesar 28,9% dan yang tidak lengkap 2,2 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik kurang dan dapat menyusun hasil penelitian dan 

pembahasan dengan lengkap sebesar 2,2 %.  Secara keseluruhan mahasiswa yang 

dapat menyusun hasil penelitian dan pembahasan dengan lengkap berjumlah 44 
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orang atau sebesar 97,8 % dan tidak lengkap berjumlah 1 orang atau sebesar 

2,2%. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar statistik 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan hasil penelitian 

dan pembahasan. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.14. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Simpulan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 29) Ln
p

p
−1

= 10,575+0,169X3  

Nilai goodness of fit (lampiran 29) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,811 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 29, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 20,2 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar statistik sebesar 20,2 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.47 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 
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Tabel 4.47 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Simpulan 
Simpulan No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 4 - 4 
2 B 26 - 26 
3 C 13 1 14 
4 D 1 -  1 
5 E - - - 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 67) 

Berdasarkan tabel 4.47 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun simpulan 

dengan   lengkap sebesar   8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

statistik baik dan dapat menyusun simpulan dengan lengkap sebesar 58,9 %.. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik cukup dan dapat menyusun 

simpulan dengan lengkap sebesar 28,9% dan yang tidak lengkap 2,2 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik kurang dan dapat menyusun 

simpulan dengan lengkap sebesar 2,2 %.  

Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun simpulan dengan lengkap 

berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan tidak lengkap berjumlah 1 orang atau 

sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar statistik 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan simpulan. 

Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.15. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Statistik terhadap Kualitas Penulisan 

Saran 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 30) Ln
p

p
−1

= 10,575+0,169X3  
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Nilai goodness of fit (lampiran 29) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,811 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 29, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 20,2 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar statistik sebesar 20,2 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar statistik 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.48 dibawah 

ini mendeskripsikan tentang hasil belajar statistik dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.48 Hasil Belajar Statistik dan Penyusunan Saran 
Saran No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 4 - 4 
2 B 26 - 26 
3 C 13 1 14 
4 D 1 -  1 
5 E - - - 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 68) 

Berdasarkan tabel 4.48 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik sangat baik dan dapat menyusun saran dengan   

lengkap sebesar   8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar statistik baik 

dan dapat menyusun saran dengan lengkap sebesar 58,9 %.. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik cukup dan dapat menyusun saran dengan 

lengkap sebesar 28,9% dan yang tidak lengkap 2,2 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar statistik kurang dan dapat menyusun saran dengan 

lengkap sebesar 2,2 %.  
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Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun saran dengan lengkap 

berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan tidak lengkap berjumlah 1 orang atau 

sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar statistik 

memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan saran. Pengaruh 

positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-

faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.4. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Skripsi 

Pembahasan mengenai pengaruh hasil belajar ekonometrika terhadap 

kualitas skripsi dibagi dalam 15 sub variabel, yaitu latar belakang masalah, 

identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, jenis dan desain penelitian, populasi 

dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen pengumpul 

data, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran. 

Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh positif antara hasil 

belajar ekonometrika terhadap kualitas penulisan skripsi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara empiris terdapat pengaruh positif antara hasil belajar 

ekonometrika terhadap kualitas penulisan skripsi. Penerimaan hipotesis ini 

didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kelimabelas 

subvariabel menerima hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara hasil belajar ekonometrika terhadap kualitas penulisan 

skripsi.  Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 
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Tabel 4.49 Hasil Penelitian Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika 
terhadap Kualitas Penulisan Skripsi 

 
No Sub Variabel 

Kualitas Penulisan 
Skripsi 

Hosemer and 
Lemeshow 

Test 

R2 Nagelkerk’s Hasil Uji 
Hipotesis 

1 Latar Belakang 
Masalah 

0,544 0,06 diterima 

2 Identifikasi dan 
Rumusan Masalah 

0,772 0,223 diterima 

3 Tujuan Penelitian 0,772 0,223 diterima 
4 Kegunaan 

Penelitian 
0,701 0,139 diterima 

5 Landasan Teori 0,772 0,223 diterima 
6 Kerangka Berpikir 0,169 0,182 diterima 
7 Hipotesis 0,254 0,155 diterima 
8 Jenis dan Desain 

Penelitian 
0,489 0,099 diterima 

9 Populasi dan 
Sampel 

0,254 1,00 diterima 

10 Variabel Penelitian 0,203 0,002 diterima 
11 Teknik 

Pengumpulan Data 
0,437 0,167 diterima 

12 Instrumen 
Pengumpul Data 

0,532 0,08 diterima 

13 Hasil Penelitian 
dan Pembahasan 

0,628 0,011 diterima 

14 Simpulan 0,628 0,011 diterima 
15 Saran 0,628 0,011 diterima 
Sumber : Lampiran 1-15 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diputuskan bahwa hipotesis yang 

menyatakan terdapat pengaruh antara hasil belajar ekonometrika terhadap kualitas 

penulisan skripsi dapat diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

semakin baik hasil belajar ekonometrika maka kualitas penulisan skripsi semakin 

baik. 
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4.2.1. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 31) Ln
p

p
−1

= 10,089-0,1X4 

Nilai goodness of fit (lampiran 30) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,544 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 30, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,6 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar ekonometrika sebesar 0,6 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.49 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.49 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Latar Belakang Masalah 
Latar Belakang Masalah No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 3  3 
2 B 30 3 33 
3 C 7 - 7 
4 D 2 -  2 
5 E - - - 

Jumlah 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 69) 

Berdasarkan tabel 4.49 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun latar 
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belakang masalah dengan   lengkap sebesar   6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar ekonometrika baik dan dapat menyusun latar belakang masalah 

dengan lengkap sebesar 66,7 % dan yang tidak lengkap sebesar 6,7 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar ekonometrika cukup dan dapat menyusun latar 

belakang masalah dengan lengkap sebesar 15,6 %. Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar ekonometrika kurang dan dapat menyusun latar belakang masalah 

dengan lengkap sebesar 4,4 %.  Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat 

menyusun latar belakang masalah dengan lengkap berjumlah 42 orang atau 

sebesar 93,3 % dan tidak lengkap berjumlah 3 orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

ekonometrika memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan 

latar belakang masalah. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.2. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 31)  Ln
p

p
−1

=-8,049+0,161X4  

Nilai goodness of fit (lampiran 31) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,722 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 31, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 22,3 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 
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kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar ekonometrika sebesar 22,3 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.50 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.50 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Identifikasi dan Rumusan 
Masalah 

Identifikasi dan Rumusan Masalah No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 3 - 3 
2 B 33 - 33 
3 C 5 2 7 
4 D 2 -  2 
5 E - - - 

Jumlah 43 2 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 69) 

Berdasarkan tabel 4.50 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun 

identifikasi dan rumusan masalah dengan   lengkap sebesar   6,7 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar ekonometrika baik dan dapat menyusun 

identifikasi dan rumusan masalah dengan lengkap sebesar 73,3 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar ekonometrika cukup dan dapat menyusun 

identifikasi dan rumusan masalah dengan lengkap sebesar 11,1 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika 

kurang dan dapat menyusun identifikasi dan rumusan masalah dengan lengkap 

sebesar 4,4%.  Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun identifikasi 
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dan rumusan masalah dengan lengkap berjumlah 43 orang atau sebesar 95,6 % 

dan tidak lengkap berjumlah 2 orang atau sebesar 4,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

ekonometrika memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan 

identifikasi dan rumusan masalah. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori 

transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.3. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 32) Ln
p

p
−1

=-8,049+0,161X4  

Nilai goodness of fit (lampiran 31) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,722 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 31, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 22,3 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar ekonometrika sebesar 22,3 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.51 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 
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Tabel 4.51 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Tujuan Penelitian 
Tujuan Penelitian No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 3 - 3 
2 B 33 - 33 
3 C 5 2 7 
4 D 2 - 21 
5 E - - - 

Jumlah 43 2 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 69) 

Berdasarkan tabel 4.51 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun tujuan 

penelitian dengan   lengkap sebesar   6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar ekonometrika baik dan dapat menyusun tujuan penelitian dengan lengkap 

sebesar 73,3 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika cukup 

dan dapat menyusun tujuan penelitian dengan lengkap sebesar 11,1 % dan yang 

tidak lengkap sebesar 4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

ekonometrika kurang dan dapat menyusun tujuan penelitian dengan lengkap 

sebesar 4,4%. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun tujuan 

penelitian dengan lengkap berjumlah 43 orang atau sebesar 95,6 % dan tidak 

lengkap berjumlah 2 orang atau sebesar 4,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

ekonometrika memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan 

tujuan penelitian. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 
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4.2.4. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 32) Ln
p

p
−1

=-5,903+0,122X4  

Nilai goodness of fit (lampiran 31) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,701 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 31, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 13,9 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar ekonometrika sebesar 13,9 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.52 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.52 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Kegunaan Penelitian 
Kegunaan Penelitian No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 3 - 3 
2 B 32 1 33 
3 C 5 2 7 
4 D 2 -  2 
5 E - - - 

Jumlah 43 2 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 69) 

Berdasarkan tabel 4.52 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun 

kegunaan penelitian dengan   lengkap sebesar   6,7 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika baik dan dapat menyusun penelitian 
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dengan lengkap sebesar 71,1 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar ekonometrika cukup dan dapat menyusun 

kegunaan penelitian dengan lengkap sebesar 11,1 % dan yang tidak lengkap 

sebesar 4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika kurang 

dan dapat menyusun kegunaan penelitian dengan lengkap sebesar 4,4%.  Secara 

keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun kegunaan penelitian dengan 

lengkap berjumlah 43 orang atau sebesar 95,6 % dan tidak lengkap berjumlah 2 

orang atau sebesar 4,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

ekonometrika memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan 

kegunaan penelitian. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.5. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Landasan Teori 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan Ln
p

p
−1

=-8,049+0,161X4 (lampiran 32). 

Nilai goodness of fit (lampiran 32) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,772. Berdasarkan 

lampiran 32, diketahui besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 22,3 % yang berarti 

bahwa variabilitas variabel kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas variabel hasil belajar ekonometrika sebesar 22,3 %. 
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Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.53 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.53 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Landasan Teori 
Landasan Teori No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 3 - 3 
2 B 33 - 33 
3 C 5 2 7 
4 D 2 - 21 
5 E - - - 

Jumlah 43 2 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 70) 

Berdasarkan tabel 4.53 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun landasan 

teori dengan   lengkap  sebesar   6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

ekonometrika baik dan dapat menyusun landasan teori dengan lengkap sebesar 

73,3 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika cukup dan dapat 

menyusun landasan teori dengan lengkap sebesar 11,1 % dan yang tidak lengkap 

sebesar 4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika kurang 

dan dapat menyusun landasan teori dengan lengkap sebesar 4,4%.  Secara 

keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun landasan teori dengan lengkap 

berjumlah 43 orang atau sebesar 95,6 % dan tidak lengkap berjumlah 2 orang atau 

sebesar 4,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

ekonometrika memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan 
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landasan teori. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.6. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Kerangka Berpikir 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (lampiran 34) Y1.6= -7,109+0,140X4  

Nilai goodness of fit (lampiran 33) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,169. Berdasarkan 

lampiran 33, diketahui besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 18,2 % yang berarti 

bahwa variabilitas variabel kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas variabel hasil belajar ekonometrika sebesar  18,2 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.54 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.54 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Kerangka Berpikir 
Kerangka Berpikir No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 3 - 3 
2 B 33 - 33 
3 C 4 3 7 
4 D 2 - 21 
5 E - - - 

Jumlah 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 70) 
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Berdasarkan tabel 4.54 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun kerangka 

berpikir dengan   lengkap sebesar   6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar ekonometrika baik dan dapat menyusun kerangka berpikir dengan lengkap 

sebesar 73,3 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika cukup 

dan dapat menyusun kerangka berpikir dengan lengkap sebesar 8,9 % dan yang 

tidak lengkap sebesar 6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

ekonometrika kurang dan dapat menyusun kerangka berpikir dengan lengkap 

sebesar 4,4%.  Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun kerangka 

berpikir dengan lengkap berjumlah 42 orang atau sebesar 93,3 % dan tidak 

lengkap berjumlah 3 orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

ekonometrika memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan 

kerangka berpikir. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.7. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Hipotesis 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 34) Ln
p

p
−1

=-6,047+0,143X4  

Nilai goodness of fit (lampiran 33) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,254 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 33, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 15,5 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 
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kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar ekonometrika sebesar  15,5 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.55 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.55 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Hipotesis 
Hipotesis No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 3 - 3 
2 B 33 - 33 
3 C 6 1 7 
4 D 2 - 21 
5 E - - - 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 70) 

Berdasarkan tabel 4.55 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun hipotesis 

dengan   lengkap sebesar   6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

ekonometrika baik dan dapat menyusun hipotesis dengan lengkap sebesar 73,3 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika cukup dan dapat 

menyusun hipotesis dengan baik sebesar 13,4 % dan yang tidak lengkap sebesar 

2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika kurang dan dapat 

menyusun hipotesis dengan lengkap sebesar 4,4%.  Secara keseluruhan 

mahasiswa yang dapat menyusun dengan lengkap berjumlah 42 orang atau 

sebesar 93,3 % dan tidak lengkap berjumlah 3 orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

ekonometrika memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan 

hipotesis. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di 
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muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil 

belajar. 

 

4.2.8. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Jenis dan Desain Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (lampiran 34) Ln
p

p
−1

=-6,691+0,688X4  

Nilai goodness of fit (lampiran 34) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,489 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 34, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 9,9 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh  variabilitas  variabel independen sebesar  

9,9 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.56 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.56 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Jenis dan Desain 
Penelitian 

Jenis dan Desain Penelitian No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 3 - 3 
2 B 15 18 33 
3 C 1 6 7 
4 D 1 1 21 
5 E - - - 

Jumlah 20 25 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 670) 
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Berdasarkan tabel 4.56 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun jenis dan 

desain penelitian dengan   lengkap sebesar   6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar ekonometrika baik dan dapat menyusun jenis dan desain penelitian 

dengan lengkap sebesar 33,3 % dan yang tidak lengkap sebesar 40 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar ekonometrika cukup dan dapat menyusun jenis dan 

desain penelitian dengan lengkap sebesar 2,2 % dan yang tidak lengkap sebesar 

13,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika kurang dan 

dapat menyusun jenis dan desain penelitian dengan lengkap sebesar 2,2% dan 

yang tidak lengkap sebesar 2,2 %.  Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat 

menyusun jenis dan desain penelitian dengan baik berjumlah 20 orang atau 

sebesar 44,4 % dan tidak baik berjumlah 25 orang atau sebesar 55,6 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa mahasiswa yang tidak 

dapat menulis jenis dan desain penelitian dengan baik berjumlah 25 mahasiswa 

atau lebih banyak bila dibandingkan dengan mahasiswa yang dapat menyusun 

jenis dan desain penelitian dengan baik.  Hal ini diduga disebabkan karena 

mahasiswa belum memahami desain penelitian dalam skripsinya. Jenis dan desain 

penelitian berisi tentang pendekatan penelitian dan sistematika atau langkah-

langkah yang ditempuh dalam melakukan suatu penelitian, disini banyak 

mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyusun sistematika penulisan skripsi 

sehingga kemudian tidak mencantumkan jenis dan desain penelitian dalam telah 

skripsi yang disusun. 
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4.2.9. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Populasi dan Sampel 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 35) Ln
p

p
−1

=-6,047+0,143X4  

Nilai goodness of fit (lampiran 34) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,254 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 34, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 100 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar ekonometrika sebesar  100 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.57 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.57 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Populasi dan Sampel 
Populasi dan Sampel No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 3 - 3 
2 B 33 - 33 
3 C 7 - 7 
4 D 1 1 21 
5 E - - - 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 71) 

Berdasarkan tabel 4.57 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun populasi 

dan sampel dengan   lengkap sebesar   6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar ekonometrika baik dan dapat menyusun populasi dan sampel dengan 
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lengkap sebesar 73,3 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika 

cukup dan dapat menyusun populasi dan sampel dengan lengkap sebesar 15,6 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika kurang dan dapat 

menyusun populasi dan sampel dengan lengkap sebesar 2,2% dan yang tidak 

lengkap sebesar 2,2 %.  Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun 

populasi dan sampel dengan lengkap berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan 

tidak lengkap berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

ekonometrika memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan 

populasi dan sampel. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.10. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Variabel Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 35) Ln
p

p
−1

=0,767+0,011X4  

Nilai goodness of fit (lampiran 35) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,203 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 34, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,2 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar ekonometrika sebesar  0,2 %. 
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Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.58 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.58 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Variabel Penelitian 
Variabel Penelitian No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 1 2 3 
2 B 19 14 33 
3 C 2 5 7 
4 D 1 1 21 
5 E - - - 

Jumlah 23 22 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 71) 

Berdasarkan tabel 4.58 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun variabel 

penelitian dengan   lengkap sebesar   2,2 % dan yang tidak lengkap sebesar 4,4 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika baik dan dapat 

menyusun variabel penelitian dengan lengkap sebesar 42,2 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 31,1 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika 

cukup dan dapat menyusun variabel penelitian dengan lengkap sebesar 4,4 % dan 

yang tidak lengkap sebesar 11,1 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

ekonometrika kurang dan dapat menyusun variabel penelitian dengan lengkap 

sebesar 2,2% dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Secara keseluruhan 

mahasiswa yang dapat menyusun variabel penelitian dengan lengkap berjumlah 

20 orang atau sebesar 44,4 % dan tidak lengkap berjumlah 25 orang atau sebesar 

55,6 %. 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

ekonometrika memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan 

variabel penelitian. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang 

dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, 

diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.11. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Teknik Pengumpulan Data 

Nilai goodness of fit (lampiran 36) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,437 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 36, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 16,7 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar ekonometrika sebesar 16,7 %. 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan Ln
p

p
−1

=-6,073+0,134X4 (lampiran 36). 

Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa hasil belajar ekonometrika 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut 

mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.59 

dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan kualitas 

penulisan skripsi. 
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Tabel 4.59 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Teknik Pengumpulan 
Data 

Teknik Pengumpulan Data No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 3 - 3 
2 B 31 2 33 
3 C 7 - 7 
4 D 1 1 21 
5 E - - - 

Jumlah 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 71) 

Berdasarkan tabel 4.59 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun teknik 

pengumpulan data dengan   lengkap sebesar   6,7 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika baik dan dapat menyusun teknik 

pengumpulan data dengan lengkap sebesar 68,9 % dan yang tidak lengkap sebesar 

4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika cukup dan dapat 

menyusun teknik pengumpulan data dengan lengkap sebesar 15,6 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar ekonometrika kurang dan dapat menyusun teknik 

pengumpulan data dengan lengkap sebesar 2,2% dan yang tidak lengkap sebesar 

2,2 %. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun teknik pengumpulan 

data dengan lengkap berjumlah 44 orang atau sebesar 93,3 % dan tidak lengkap 

berjumlah 3 orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

ekonometrika memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan 

teknik pengumpulan data.  

 

4.2.12. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Instrumen Pengumpul Data 
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Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 36) Ln
p

p
−1

=-6,179+0,079X4  

Nilai goodness of fit (lampiran 36) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,532 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. 

Berdasarkan lampiran 36, diketahui besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 8 % yang 

berarti bahwa variabilitas variabel kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan 

oleh variabilitas variabel independen hasil belajar ekonometrika ebesar  8 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.60 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.60 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Instrumen Pengumpul 
Data 

Instrumen Pengumpul Data No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 2 1 3 
2 B 13 19 33 
3 C 3 4 7 
4 D - 2 21 
5 E - - - 

Jumlah 18 27 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 71) 

Berdasarkan tabel 4.60 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun 

instrumen pengumpul data dengan   lengkap sebesar   4,4 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika 
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baik dan dapat menyusun instrumen pengumpul data dengan lengkap sebesar 28,9 

% dan yang tidak lengkap sebesar 42,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar ekonometrika cukup dan dapat menyusun instrumen pengumpul data 

dengan lengkap sebesar 6,7 % dan yang tidak lengkap sebesar 8,9 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar ekonometrika kurang dan tidak dapat menyusun 

instrumen pengumpul data dengan lengkap sebesar 4,4%.  Secara keseluruhan 

mahasiswa yang dapat menyusun instrumen pengumpul data dengan lengkap 

berjumlah 18 orang atau sebesar 40 % dan tidak lengkap berjumlah 27 orang atau 

sebesar 60 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa mahasiswa yang tidak 

dapat menulis instrumen pengumpul data dengan baik berjumlah 27 mahasiswa 

atau lebih banyak bila dibandingkan dengan mahasiswa yang dapat menyusun 

instrumen penelitian dengan baik.  Hal ini diduga disebabkan karena mahasiswa 

menganggap bahwa instrumen penelitian dibuat jika teknik pengambilan datanya 

berupa kuesioner, padahal instrmen penelitian berfungsi sebagai pedoman tentang 

data apa yang perlu dikumpulkan dalam penelitian. 

 

4.2.13. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 37) Ln
p

p
−1

=388+0,049X4  
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Nilai goodness of fit (lampiran 37) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,168 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. 

Berdasarkan lampiran 37, diketahui besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 1,1 % yang 

berarti bahwa variabilitas variabel kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan 

oleh variabilitas variabel hasil belajar ekonometrika sebesar 11,1 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.61 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.61 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Hasil Penelitian dan 
Pembahasan 

Hasil Penelitian dan Pembahasan No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 3 - 3 
2 B 32 1 33 
3 C 7 - 7 
4 D 2 - 21 
5 E - - - 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 72) 

Berdasarkan tabel 4.61 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun hasil 

penelitian dan pembahasan dengan   lengkap sebesar   6,7 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika lengkap dan dapat menyusun hasil 

penelitian dan pembahasan dengan lengkap sebesar 71,1 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika 

cukup dan dapat menyusun hasil penelitian dan pembahasan dengan lengkap 

sebesar 15,6 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika kurang 
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dan dapat menyusun hasil penelitian dan pembahasan dengan lengkap sebesar 

4,4%.  Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun dengan lengkap 

berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan tidak lengkap berjumlah 1 orang atau 

sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

ekonometrika memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan 

hasil penelitian dan pembahasan.  

 

4.2.14. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Simpulan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 37) Ln
p

p
−1

=388+0,049X4  

Nilai goodness of fit (lampiran 37) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,168 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 37, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 1,1 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar ekonometrika sebesar 11,1 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.62 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 
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Tabel 4.62 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Simpulan 

Simpulan No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 3 - 3 
2 B 32 1 33 
3 C 7 - 7 
4 D 2 - 21 
5 E - - - 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 72) 

Berdasarkan tabel 4.62 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun simpulan 

dengan   lengkap   sebesar   6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

ekonometrika baik dan dapat menyusun simpulan dengan lengkap sebesar 71,1 % 

dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

ekonometrika cukup dan dapat menyusun simpulan dengan lengkap sebesar 15,6 

%. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika kurang dan dapat 

menyusun simpulan dengan lengkap sebesar 4,4%. Secara keseluruhan mahasiswa 

yang dapat menyusun simpulan dengan berjumlah lengkap 44 orang atau sebesar 

97,8 % dan tidak lengkap berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

ekonometrika memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan 

simpulan.  

 

4.2.15. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Ekonometrika terhadap Kualitas 

Penulisan Saran 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 38) Ln
p

p
−1

=388+0,049X4  
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Nilai goodness of fit (lampiran 37) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,168 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 37, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 1,1 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar ekonometrika sebesar 11,1 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar 

ekonometrika berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis 

lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, 

tabel 4.63 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar ekonometrika dan 

kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.63 Hasil Belajar Ekonometrika dan Penyusunan Saran 
Saran No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 3 - 3 
2 B 32 1 33 
3 C 7 - 7 
4 D 2 - 21 
5 E - - - 

Jumlah 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 72) 

Berdasarkan tabel 4.63 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar ekonometrika sangat baik dan dapat menyusun saran 

dengan   lengkap sebesar   6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

ekonometrika baik dan dapat menyusun saran dengan lengkap sebesar 71,1 % dan 

yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

ekonometrika cukup dan dapat menyusun saran dengan lengkap sebesar 15,6 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar ekonometrika kurang dan dapat 

menyusun saran dengan lengkap sebesar 4,4%. Secara keseluruhan mahasiswa 
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yang dapat menyusun saran dengan lengkap berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 

% dan tidak lengkap berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

ekonometrika memberikan pengaruh yang positif terhadap kualitas penyusunan 

saran.  

 

4.5. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Skripsi 

Pembahasan mengenai pengaruh hasil belajar metodologi penelitian 

akuntansi terhadap kualitas skripsi dibagi dalam 15 sub variabel, yaitu latar 

belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, jenis dan desain penelitian, 

populasi dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen 

pengumpul data, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran. 

Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh positif antara hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi terhadap kualitas penulisan skripsi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara empiris terdapat pengaruh positif antara 

hasil belajar metodologi penelitian akuntansi terhadap kualitas penulisan skripsi. 

Penerimaan hipotesis ini didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan 

bahwa kelimabelas subvariabel menerima hipotesis penelitian yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh positif antara hasil belajar metodologi penelitian 



 153

akuntansi terhadap kualitas penulisan skripsi.  Hal ini dapat dilihat dalam tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.64 Hasil Penelitian Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian 
Akuntansi terhadap Kualitas Penulisan Skripsi 

No Sub Variabel 
Kualitas Penulisan 

Skripsi 

Hosemer and 
Lemeshow 

Test 

R2 Nagelkerk’s Hasil Uji 
Hipotesis 

1 Latar Belakang 
Masalah 

0,434 0,00 diterima 

2 Identifikasi dan 
Rumusan Masalah 

0,585 0,059 diterima 

3 Tujuan Penelitian 0,585 0,059 diterima 
4 Kegunaan 

Penelitian 
0,491 0,005 diterima 

5 Landasan Teori 0,585 0,059 diterima 
6 Kerangka Berpikir 0,463 0,135 diterima 
7 Hipotesis 0,933 0,232 diterima 
8 Jenis dan Desain 

Penelitian 
0,412 0,046 diterima 

9 Populasi dan 
Sampel 

0,343 0,005 diterima 

10 Variabel Penelitian 0,882 0,053 diterima 
11 Teknik 

Pengumpulan Data 
0,498 0,003 diterima 

12 Instrumen 
Pengumpul Data 

0,209 0,012 diterima 

13 Hasil Penelitian 
dan Pembahasan 

0,933 0,232 diterima 

14 Simpulan 0,933 0,232 diterima 
15 Saran 0,933 0,232 diterima 
Sumber : Lampiran 1-15 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diputuskan bahwa hipotesis yang 

menyatakan terdapat pengaruh antara hasil belajar metodologi penelitian 

akuntansi terhadap kualitas penulisan skripsi dapat diterima, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa semakin baik hasil belajar metodologi penelitian 

akuntansi maka kualitas penulisan skripsi semakin baik. 
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4.2.1. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 38) Ln
p

p
−1

=2,346+0,004X5 

Nilai goodness of fit (lampiran 38) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,434 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 38, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi sebesar 0% atau dengan kata lain variabel 

independen tidak mempunyai kontribusi terhadap variabel dependen. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan 

skripsi, tabel 4.65 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.65 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan Latar 
Belakang Masalah 

Latar Belakang Masalah No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 10 2 12 
2 B 26 2 28 
3 C 5 - 5 
4 D - -   
5 E - -   

Total 41 4 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 73) 
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Berdasarkan tabel 4.65 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun latar belakang masalah dengan   lengkap   sebesar  22,2 % dan yang 

tidak baik sebesar 4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi baik dan dapat menyusun latar belakang masalah dengan 

lengkap sebesar 57,8 % dan yang tidak lengkap sebesar 4,4 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi cukup dan dapat 

menyusun latar belakang masalah dengan lengkap sebesar 11,2 %. Secara 

keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun latar belakang masalah dengan 

lengkap berjumlah 41 orang atau sebesar 91,1 % dan tidak lengkap berjumlah 4 

orang atau sebesar 8,9 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

metodologi penelitian akuntansi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kualitas penyusunan latar belakang masalah.  

 

4.2.2. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 39) Ln
p

p
−1

=-4,085+0,093X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 38) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,585 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 38, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 5,9 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 
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kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi sebesar 5,9%.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan 

skripsi, tabel 4.66 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.66 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan 
Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Identifikasi dan rumusan masalah No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 12 - 12 
2 B 26 2 28 
3 C 5 - 5 
4 D - -   
5 E - -   

Total 43 2 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 73) 

Berdasarkan tabel 4.66 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun identifikasi dan rumusan masalah dengan   lengkap sebesar  26,7 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi baik 

dan dapat menyusun identifikasi dan rumusan masalahdengan lengkap sebesar 

57,8 % dan yang tidak lengkap sebesar 4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi cukup dan dapat menyusun identifikasi 

dan rumusan masalah dengan lengkap sebesar 11,2%. Secara keseluruhan 

mahasiswa yang dapat menyusun identifikasi dan rumusan masalah dengan 

lengkap berjumlah 43 orang atau sebesar 95,6 % dan tidak lengkap berjumlah 2 

orang atau sebesar 4,4 %. 
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Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

metodologi penelitian akuntansi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kualitas penyusunan identifikasi dan rumusan masalah.  

 

4.2.3. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 39) Ln
p

p
−1

=-4,085+0,093X5 

Nilai goodness of fit (lampiran 39) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,585 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 39, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 5,9 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

hasil belajar metodologi penelitian akuntansi yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas variabel kualitas penulisan tujuan penelitian sebesar 5,9 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan 

skripsi, tabel 4.67 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.67 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan 
Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 12 - 12 
2 B 26 2 28 
3 C 5 - 5 
4 D - -   
5 E - -   

Total 43 2 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 74) 
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Berdasarkan tabel 4.67 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun tujuan penelitian dengan   lengkap sebesar  26,7 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi baik dan dapat 

menyusun tujuan penelitian dengan lengkap sebesar 57,8 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi cukup dan dapat menyusun tujuan penelitian dengan lengkap 

sebesar 11,2%. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat metodologi penelitian 

akuntansi menyusun tujuan penelitian dengan lengkap berjumlah 43 orang atau 

sebesar 95,6 % dan tidak lengkap berjumlah 2 orang atau sebesar 4,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

metodologi penelitian akuntansi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kualitas penyusunan tujuan penelitian.  

 

4.2.4. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (lampiran 39) Ln
p

p
−1

=0,732+0,024X5 

Nilai goodness of fit (lampiran 39) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,5491 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 39, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,5 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi  sebesar 0,5%.  



 159

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar metodologi penelitian akuntansi dan 

kualitas penulisan skripsi, tabel 4.68 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.68 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Kegunaan 
Penelitian 

Kegunaan Penelitian No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 11 1 12 
2 B 26 2 28 
3 C 5 - 5 
4 D - -   
5 E - -   

Total 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 74) 

Berdasarkan tabel 4.68 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun kegunaan penelitian dengan   lengkap sebesar  24,5 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi baik dan dapat menyusun kegunaan penelitian dengan 

lengkap sebesar 57,8 % dan yang tidak lengkap sebesar 4,4 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi cukup dan dapat 

menyusun kegunaan penelitian dengan lengkap sebesar 11,2%. Secara 

keseluruhan mahasiswa yang dapat metodologi penelitian akuntansi menyusun 

kegunaan penelitian dengan lengkap berjumlah 42 orang atau sebesar 93,3% dan 

tidak lengkap berjumlah 3 orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

metodologi penelitian akuntansi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kualitas penyusunan kegunaan penelitian.  
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4.2.5. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Landasan Teori 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (lampiran 40) Ln
p

p
−1

=-4,085+0,093X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 40) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,585 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 40, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 5,9 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi sebesar 5,9%. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan 

skripsi, tabel 4.69 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.69 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan 
Landasan Teori 

Landasan Teori No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 12 - 12 
2 B 26 2 28 
3 C 5 - 5 
4 D - -   
5 E - -   

Total 43 2 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 74) 

Berdasarkan tabel 4.69 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun landasan teori dengan   lengkap sebesar  26,7 %. Mahasiswa yang 
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memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi baik dan dapat 

menyusun landasan teori dengan lengkap sebesar 57,8 % dan yang tidak lengkap 

sebesar 4,4 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi penelitian 

akuntansi cukup dan dapat menyusun landasan teori dengan lengkap sebesar 

11,2%. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat metodologi penelitian 

akuntansi menyusun landasan teori dengan lengkap berjumlah 43 orang atau 

sebesar 95,6 % dan tidak lengkap berjumlah 2 orang atau sebesar 4,4 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

metodologi penelitian akuntansi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kualitas penyusunan landasan teori.  

 

4.2.6. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Kerangka Berpikir 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 40) Ln
p

p
−1

=-7932,+0,138X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 40) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,463 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 40, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 13,5 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel 

independen sebesar 13,5 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar ekonometrika dan kualitas penulisan 

skripsi, tabel 4.70 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 
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Tabel 4.70 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan 
Kerangka Berpikir 

Kerangka Berpikir No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 12 - 12 
2 B 26 3 28 
3 C 5 - 5 
4 D - -   
5 E - -   

Total 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 74) 

Berdasarkan tabel 4.70 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun kerangka berpikir dengan  lengkap sebesar  26,7 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi baik dan dapat 

menyusun kerangka berpikir dengan lengkap sebesar 56,6 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi cukup dan dapat menyusun kerangka berpikir dengan lengkap 

sebesar 11,1%. Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat metodologi penelitian 

akuntansi menyusun kerangka berpikir dengan lengkap berjumlah 42 orang atau 

sebesar 93,3 % dan tidak lengkap berjumlah 3 orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

metodologi penelitian akuntansi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kualitas penyusunan kerangka berpikir.  

 

4.2.7. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Hipotesis 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 41) Ln
p

p
−1

=-17,485+0,289X5  
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Nilai goodness of fit (lampiran 41) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,933 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 41, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 23,2 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi sebesar 23,2 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa tersebut memberikan 

penjelasan bahwa hasil belajar metodologi penelitian akuntansi berpengaruh 

terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk analisis lebih lanjut mengenai hasil 

belajar ekonometrika dan kualitas penulisan skripsi, tabel 4.71 dibawah ini 

mendeskripsikan tentang hasil belajar metodologi penelitian akuntansi dan 

kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.71 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan 
Hipotesis 

Hipotesis No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 12 - 12 
2 B 26 1 28 
3 C 5 - 5 
4 D - - -  
5 E - - -  

Total 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 75) 

Berdasarkan tabel 4.71 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun hipotesis dengan   lengkap sebesar  26,7 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi baik dan dapat 

menyusun hipotesis dengan lengkap sebesar 57,8 % dan yang tidak lengkap 

sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi penelitian 

akuntansi cukup dan dapat menyusun hipotesis dengan lengkap sebesar 11,1%.  
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Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat metodologi penelitian akuntansi 

menyusun hipotesis dengan lengkap berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan 

tidak lengkap berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

metodologi penelitian akuntansi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kualitas penyusunan hipotesis.  

 

4.2.8. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Jenis dan Desain Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 42) Ln
p

p
−1

=-4,486+0,153X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 41) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,412 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 41, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 4,8 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi sebesar   4,8 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar metodologi penelitian akuntansi dan 

kualitas penulisan skripsi, tabel 4.72 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 
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Tabel 4.72 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan Jenis 
dan Desain Penelitian 

Jenis dan Desain Penelitian No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 6 6 12 
2 B 12 16 28 
3 C 2 3 5 
4 D - - - 
5 E - - - 

Jumlah 20 25 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 75) 

Berdasarkan tabel 4.72 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun jenis dan desain penelitian dengan   lengkap sebesar   6,7 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi baik 

dan dapat menyusun jenis dan desain penelitian dengan lengkap sebesar 33,3 % 

dan yang tidak lengkap sebesar 40 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

metodologi penelitian akuntansi cukup dan dapat menyusun jenis dan desain 

penelitian dengan lengkap sebesar 2,2 % dan yang tidak lengkap sebesar 13,4 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi 

kurang dan dapat menyusun jenis dan desain penelitian dengan lengkap sebesar 

2,2% dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Secara keseluruhan mahasiswa yang 

dapat menyusun jenis dan desain penelitian dengan lengkap berjumlah 20 orang 

atau sebesar 44,4 % dan tidak lengkap berjumlah 25 orang atau sebesar 55,6 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa mahasiswa yang tidak 

dapat menulis jenis dan desain penelitian dengan baik berjumlah 25 mahasiswa 

atau lebih banyak bila dibandingkan dengan mahasiswa yang dapat menyusun 

jenis dan desain penelitian dengan baik.  Hal ini diduga disebabkan karena 

mahasiswa belum memahami desain penelitian dalam skripsinya. Jenis dan desain 

penelitian berisi tentang pendekatan penelitian dan sistematika atau langkah-

langkah yang ditempuh dalam melakukan suatu penelitian, disini banyak 
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mahasiswa mengalami kesulitan dalam menyusun sistematika penulisan skripsi 

sehingga kemudian tidak mencantumkan jenis dan desain penelitian dalam telah 

skripsi yang disusun. 

 

4.2.9. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Populasi dan Sampel 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 42) Ln
p

p
−1

=1,462+0,029X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 42) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,343 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 42, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,5 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi  sebesar  0,5 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar metodologi penelitian akuntansi dan 

kualitas penulisan skripsi, tabel 4.73 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.73 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan 
Populasi dan Sampel 

Populasi dan Sampel No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 12 - 12 
2 B 26 1 28 
3 C 5 - 5 
4 D - - -  
5 E - - -  

Total 44 1 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 75) 
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Berdasarkan tabel 4.73 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun populasi dan sampel dengan   lengkap sebesar  26,7 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi baik dan dapat 

menyusun populasi dan sampel dengan lengkap sebesar 57,8 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi cukup dan dapat menyusun populasi dan sampel dengan 

lengkap sebesar 11,1%.  

Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat metodologi penelitian akuntansi 

menyusun populasi dan sampel dengan lengkap berjumlah 44 orang atau sebesar 

97,8 % dan tidak lengkap berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

metodologi penelitian akuntansi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kualitas penyusunan populasi dan sampel.  

 

4.2.10. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Variabel Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 43) Ln
p

p
−1

=-4,487+0,057X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 42) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,882 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 42, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 5,3 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi sebesar   5,3 %.  
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Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar metodologi penelitian akuntansi dan 

kualitas penulisan skripsi, tabel 4.74 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.74 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan 
Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 7 5 12 
2 B 16 12 28 
3 C 1 4 5 
4 D - - -  
5 E - - -  

Total 24 21 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 75) 

Berdasarkan tabel 4.74 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun variabel penelitian dengan   lengkap sebesar  15,6 % dan yang tidak 

lengkap sebesar 11,1 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi baik dan dapat menyusun variabel penelitian dengan lengkap 

sebesar 35,6 % dan yang tidak lengkap sebesar 26,7 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi cukup dan dapat 

menyusun variabel penelitian dengan lengkap sebesar 2,2% dan yang tidak 

lengkap 8,9 %.  Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat metodologi penelitian 

akuntansi menyusun variabel penelitian dengan lengkap berjumlah 24 orang atau 

sebesar 97,8 % dan tidak lengkap berjumlah 21 orang atau sebesar 2,2 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

metodologi penelitian akuntansi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kualitas penyusunan variabel penelitian.  



 169

4.2.11. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 43) Ln
p

p
−1

=1,267+0,017X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 43) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,498 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 43, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,3 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi   sebesar 0,3 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar metodologi penelitian akuntansi dan 

kualitas penulisan skripsi, tabel 4.75 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.75 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 12 - 12 
2 B 25 3 28 
3 C 5 - 5 
4 D - - -  
5 E - - -  

Total 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 76) 

Berdasarkan tabel 4.75 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun teknik pengumpulan data dengan   lengkap sebesar  26,7 %. Mahasiswa 
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yang memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi baik dan dapat 

menyusun teknik pengumpulan data dengan lengkap sebesar 53,3 % dan yang 

tidak lengkap sebesar 6,7 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar 

metodologi penelitian akuntansi cukup dan dapat menyusun teknik pengumpulan 

data dengan lengkap sebesar 11,1%.  Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat 

metodologi penelitian akuntansi menyusun teknik pengumpulan data dengan 

lengkap berjumlah 42 orang atau sebesar 93,3 % dan tidak lengkap berjumlah 3 

orang atau sebesar 6,7 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa hasil belajar 

metodologi penelitian akuntansi memberikan pengaruh yang positif terhadap 

kualitas penyusunan teknik pengumpulan data.  

 

4.2.12. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Instrumen Pengumpul Data 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 44) Ln
p

p
−1

=-2,548+0,027X5 

Nilai goodness of fit (lampiran 43) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,209 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 43, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 0,9 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi   sebesar  0,9 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar metodologi penelitian akuntansi dan 



 171

kualitas penulisan skripsi, tabel 4.76 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.76 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan 
Instrumen Pengumpul Data 

Instrumen Pengumpul Data No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 8 4 12 
2 B 8 20 28 
3 C 2 3 5 
4 D - - - 
5 E - - - 

Jumlah 18 27 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 76) 

Berdasarkan tabel 4.76 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun instrumen pengumpul data dengan   lengkap sebesar   17,8 % dan yang 

tidak baik sebesar 8,9 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi baik dan dapat menyusun instrumen pengumpul data dengan 

lengkap sebesar 17,8 % dan yang tidak baik sebesar 44,4 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi cukup dan dapat 

menyusun instrumen pengumpul data dengan lengkap sebesar 4,4 % dan yang 

tidak lengkap sebesar 6,7 %.  

Secara keseluruhan mahasiswa yang dapat menyusun instrumen pengumpul data 

dengan lengkap berjumlah 18 orang atau sebesar 40 % dan tidak lengkap 

berjumlah 27 orang atau sebesar 60 %. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, nampak bahwa mahasiswa yang tidak 

dapat menulis instrumen pengumpul data dengan lengkap berjumlah 27 

mahasiswa atau lebih banyak bila dibandingkan dengan mahasiswa yang dapat 

menyusun instrumen penelitian dengan lengkap.  Hal ini diduga disebabkan 

karena mahasiswa menganggap bahwa instrumen penelitian dibuat jika teknik 
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pengambilan datanya berupa kuesioner, padahal instrmen penelitian berfungsi 

sebagai pedoman tentang data apa yang perlu dikumpulkan dalam penelitian. 

 

4.2.13. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 44) Ln
p

p
−1

=-17,485+0,289X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 44) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,933 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 44, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 23,2 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi sebesar 23,2 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar metodologi penelitian akuntansi dan 

kualitas penulisan skripsi, tabel 4.77 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.77 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan Hasil 
Penelitian dan Pembahasan 

Hasil Penelitian dan Pembahasan No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 12 - 12 
2 B 27 1 28 
3 C 5 - 5 
4 D - - -  
5 E - - -  

Total 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 76) 
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Berdasarkan tabel 4.77 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun hasil penelitian dan pembahasan dengan   lengkap  sebesar  26,7 %. 

Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi baik 

dan dapat menyusun hasil penelitian dan pembahasan dengan lengkap sebesar 60 

% dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi cukup dan dapat menyusun hasil 

penelitian dan pembahasan dengan lengkap sebesar 11,1%. Secara keseluruhan 

mahasiswa yang dapat metodologi penelitian akuntansi menyusun hasil penelitian 

dan pembahasan dengan lengkap berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan 

tidak lengkap berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. 

 

4.2.14. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Simpulan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 44) Ln
p

p
−1

=-17,485+0,289X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 44) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,933 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 44, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 23,2 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi sebesar 23,2 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar metodologi penelitian akuntansi dan 
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kualitas penulisan skripsi, tabel 4.78 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.78 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan 
Simpulan 

Simpulan No Hasil Belajar  
Lengkap Tidak Lengkap 

Jumlah 

1 A 12 - 12 
2 B 27 1 28 
3 C 5 - 5 
4 D - - -  
5 E - - -  

Total 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 76) 

Berdasarkan tabel 4.78 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun simpulan dengan   lengkap sebesar  26,7 %. Mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi baik dan dapat 

menyusun simpulan dengan lengkap sebesar 60 % dan yang tidak lengkap sebesar 

2,2 %. Mahasiswa yang memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi 

cukup dan dapat menyusun simpulan dengan lengkap sebesar 11,1%. Secara 

keseluruhan mahasiswa yang dapat metodologi penelitian akuntansi menyusun 

simpulan dengan lengkap berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan tidak 

lengkap berjumlah 1 orang atau sebesar 2,2 %. 

 

4.2.15. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Saran 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 45) Ln
p

p
−1

=-17,485+0,289X5  
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Nilai goodness of fit (lampiran 45) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,933 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 45, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 23,2 % yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi sebesar 23,2 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar metodologi 

penelitian akuntansi berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Untuk 

analisis lebih lanjut mengenai hasil belajar metodologi penelitian akuntansi dan 

kualitas penulisan skripsi, tabel 4.79 dibawah ini mendeskripsikan tentang hasil 

belajar metodologi penelitian akuntansi dan kualitas penulisan skripsi. 

Tabel 4.79 Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi dan Penyusunan Saran 
Saran No Hasil Belajar  

Lengkap Tidak Lengkap 
Jumlah 

1 A 12 - 12 
2 B 27 1 28 
3 C 5 - 5 
4 D - - -  
5 E - - -  

Total 42 3 45 
Sumber ; Data Primer Diolah (lampiran 77) 

Berdasarkan tabel 4.79 diatas, nampak bahwa mahasiswa yang 

memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi sangat baik dan dapat 

menyusun saran dengan   lengkap sebesar  26,7 %. Mahasiswa yang memperoleh 

hasil belajar metodologi penelitian akuntansi baik dan dapat menyusun saran 

dengan lengkap sebesar 60 % dan yang tidak lengkap sebesar 2,2 %. Mahasiswa 

yang memperoleh hasil belajar metodologi penelitian akuntansi cukup dan dapat 

menyusun saran dengan lengkap sebesar 11,1%.  Secara keseluruhan mahasiswa 
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yang dapat metodologi penelitian akuntansi menyusun saran dengan baik 

berjumlah 44 orang atau sebesar 97,8 % dan tidak baik berjumlah 1 orang atau 

sebesar 2,2 %. 

 

4.6. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Skripsi 

Pembahasan mengenai pengaruh hasil belajar filsafat ilmu, matematika 

bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi terhadap 

kualitas skripsi dibagi dalam 15 sub variabel, yaitu latar belakang masalah, 

identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, 

landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, jenis dan desain penelitian, populasi 

dan sampel, variabel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen pengumpul 

data, hasil penelitian dan pembahasan, simpulan dan saran. 

Hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh positif antara hasil 

belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi 

penelitian akuntansi terhadap kualitas penulisan skripsi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara empiris terdapat pengaruh positif antara hasil belajar 

matematika bisnis terhadap kualitas penulisan skripsi. Penerimaan hipotesis ini 

didasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kelimabelas 

subvariabel menerima hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, 
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ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi terhadap kualitas penulisan 

skripsi.  Hal ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 4.80 Hasil Penelitian Tingkat Pengaruh Hasil Belajar Filsafat Ilmu, 
Matematika Bisnis, Statistik, Ekonometrika Dan Metodologi Penelitian 
Akuntansi Terhadap Kualitas Penulisan Skripsi 

No Sub Variabel 
Kualitas Penulisan 

Skripsi 

Hosemer and 
Lemeshow 

Test 

R2 Nagelkerk’s Hasil Uji 
Hipotesis 

1 Latar Belakang 
Masalah 

0,672 0,111 diterima 

2 Identifikasi dan 
Rumusan Masalah 

1,00 1,00 diterima 

3 Tujuan Penelitian 1,00 1,00 diterima 
4 Kegunaan 

Penelitian 
1,00 0,998 diterima 

5 Landasan Teori 1,00 1,00 diterima 
6 Kerangka Berpikir 1,00 1,00 diterima 
7 Hipotesis 1,00 1,00 diterima 
8 Jenis dan Desain 

Penelitian 
0,414 0,188 diterima 

9 Populasi dan 
Sampel 

1,00 1,00 diterima 

10 Variabel Penelitian 0,566 0,122 diterima 
11 Teknik 

Pengumpulan Data 
0,296 0,483 diterima 

12 Instrumen 
Pengumpul Data 

0,344 0,090 diterima 

13 Hasil Penelitian 
dan Pembahasan 

1,00 1,00 diterima 

14 Simpulan 1,00 1,00 diterima 
15 Saran 1,00 1,00 diterima 
Sumber : Lampiran 1-15 

 Berdasarkan tabel diatas, dapat diputuskan bahwa hipotesis yang 

menyatakan terdapat pengaruh antara hasil belajar filsafat ilmu, matematika 

bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi terhadap 

kualitas penulisan skripsi dapat diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa semakin baik hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, 
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ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi maka kualitas penulisan skripsi 

semakin baik. 

 

4.2.1. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 46) Ln
p

p
−1

=2,949+0,085X1+0,006X2+ 0,053X3–

0,17X4+0,021X5  

Keterangan : 

Ln
p

p
−1

 :  Kualitas Penulisan Skripsi (Latar Belakang Masalah) 

X1  :  Hasil Belajar Filsafat Ilmu 

X2  :  Hasil Belajar Matematika Bisnis 

X3  :  Hasil Belajar Statistik 

X4  :  Hasil Belajar Ekonometrika 

X5  :  Hasil Belajar Metodologi Penelitian Akuntansi 

Nilai goodness of fit (lampiran 45) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,672 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 45, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 11,1% yang berarti bahwa variabilitas variabel 

yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

sebesar 11,1 %. 
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Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi.  Konstanta variabel hasil belajar 

ekonometrika bertanda negatif, hal ini iduga disebabkan karena mata kuliah 

ekonometrika lebih bersifat aplikatif. Sedangkan dalam penyusunan latar belakang 

masalah menggunakan logika-logika deduktif sehingga menyebabkan konstanta 

hasil belajar ekonometrika bertanda negatif. 

Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.2. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan Ln
p

p
−1

=-582,696 + 1,437X1 - 1,851X2 + 4,721X3 + 2,190X4 

+2,406X5 (lampiran 46). 

Nilai goodness of fit (lampiran 46) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 1,000 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 46, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 100% yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi 

penelitian akuntansi sebesar 100 %. 
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Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi.  Konstanta variabel hasil belajar 

matematika bisnis bertanda negatif, hal ini iduga disebabkan karena mata kuliah 

matematika bisnis lebih bersifat menyederhanakan bahsa-bahsan yang tidak dapat 

dijelaskan dalam bentuk kalimat. Sedangkan dalam penyusunan identifikasi dan 

rumusan masalah menggunakan logika-logika deduktif sehingga menyebabkan 

konstanta hasil belajar matematika bisnis bertanda negatif.Pengaruh positif ini 

sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.3. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 47) Ln
p

p
−1

=-582,696 + 1,437X1 - 1,851X2 + 

4,721X3 + 2,190X4 +2,406X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 46) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 1,000 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 47, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 100% yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 
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belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi 

penelitian akuntansi sebesar 100 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi.  Konstanta variabel hasil belajar 

matematika bisnis bertanda negatif, hal ini iduga disebabkan karena mata kuliah 

matematika bisnis lebih bersifat menyederhanakan bahasa-bahasa yang tidak 

dapat dijelaskan dalam bentuk kalimat. Sedangkan dalam penyusunan identifikasi 

dan rumusan masalah menggunakan logika-logika deduktif sehingga 

menyebabkan konstanta hasil belajar matematika bisnis bertanda negatif. 

Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.4. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 47) Ln
p

p
−1

=11310,6 + 100,827X1 - 31,326X2 + 

28,913X3 - 3,371X4 +8,450X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 47) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,998 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 47, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 100% yang berarti bahwa variabilitas variabel 
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kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi 

penelitian akuntansi sebesar 100 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Konstanta variabel hasil belajar 

ekonometrika bertanda negatif, hal ini iduga disebabkan karena mata kuliah 

ekonometrika lebih bersifat aplikatif. Sedangkan dalam penyusunan kegunaan 

penelitian menggunakan logika-logika deduktif sehingga menyebabkan konstanta 

hasil belajar ekonometrika bertanda negatif. Pengaruh positif ini sejalan dengan 

teori transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.5. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Landasan Teori 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 48) Ln
p

p
−1

=-582,696 + 1,437X1 - 1,851X2 + 

4,721X3 + 2,190X4 +2,406X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 48) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 1,000 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 48, diketahui 
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besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 100% yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi 

penelitian akuntansi sebesar 100 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Konstanta variabel hasil belajar 

matematika bisnis bertanda negatif, hal ini diduga disebabkan karena mata kuliah 

matematika bisnis lebih bersifat menyederhanakan bahasa-bahasa yang tidak 

dapat dijelaskan dalam bentuk kalimat. Sedangkan dalam penyusunan landasan 

teori menggunakan logika-logika deduktif sehingga menyebabkan konstanta hasil 

belajar matematika bisnis bertanda negatif. Pengaruh positif ini sejalan dengan 

teori transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.6. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Kerangka Berpikir 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 49) Ln
p

p
−1

=-5745,783 + 25,808X1  + 13,926X2 + 

21,307X3 + 7,689X4 +15,431X5  
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Nilai goodness of fit (lampiran 48) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 1,000 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 48, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 100% yang berarti bahwa variabilitas variabel 

kualitas penulisan skripsi yang dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel hasil 

belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi 

penelitian akuntansi sebesar 100 %. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi.  Penyusunan kerangka berpikir 

mengindikasikan daya nalar penyusun skripsi dalam menyampaikan ide atau 

gagasannya sedangkan mata kuliah filsafat ilmu, matematika bisnis dan statistikan 

merupakan sarana berpikir ilmiah sehingga ketiga mata kuliah tersebut 

mempunyai konstanta positif. Mata kuliah ekonometrika memberikan kerangka 

bagaimana menyusun model dari proses berpikir penyusun skripsi dan mata 

kuliah metodologi penelitian akuntansi memberikan alur bagaimana sistematika 

dalam menyusun kerangka berpikir sehingga kedua mata kuliah tersebut 

mempunyai konstanta yang positif. Pengaruh positif ini sejalan dengan teori 

transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 
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4.2.7. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Hipotesis 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 49) Ln
p

p
−1

=-5745,783 + 25,808X1  + 13,926X2 + 

21,307X3 + 7,689X4 +15,431X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 49) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 1,000 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 49, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 100%, yang berarti bahwa kontribusi yang 

diberikan oleh variabel hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis,statistik, 

ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi  terhadap variabel kualitas 

penulisan skripsi sebesar 100 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Penyusunan hipotesis 

mengindikasikan daya nalar penyusun skripsi dalam mengungkap dugaan 

sementara yang berangkat dari deduksi teori-teori yang telah dikemukakan 

olehnya, sedangkan mata kuliah filsafat ilmu, matematika bisnis dan statistikan 

merupakan sarana berpikir ilmiah sehingga ketiga mata kuliah tersebut 

mempunyai konstanta positif. Mata kuliah ekonometrika memberikan kerangka 

bagaimana menyusun hipotesis dan mata kuliah metodologi penelitian akuntansi 
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memberikan alur bagaimana sistematika dalam menyusun hipotesis sehingga 

kedua mata kuliah tersebut mempunyai konstanta yang positif. Pengaruh positif 

ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.8. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Jenis dan Desain Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 49) Ln
p

p
−1

=-13,055 + 0,096X1  - 0,029X2 + 0,018X3 

+ 0,065X4 +0,016X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 49) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,414 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 49, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 18,8%, yang berarti bahwa kontribusi yang 

diberikan oleh variabel hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis,statistik, 

ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi  terhadap variabel kualitas 

penulisan skripsi sebesar 18,8 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi.  Penyusunan jenis dan desain 

penelitian mengungkap tentang pendekatan penelitian dan langkah-langkah dalam 

melakukan penelitian.  Hasil belajar matematika bisnis mempunyai konstanta 
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yang bertanda negatif, hal ini diduga disebabkan karena penyusunan jenis dan 

desain penelitian menggunakan logika berpikir ilmiah yang berupa kalimat dan 

bukan simbol sedangkan matematika bisnis menggunakan simbol sebagai proses 

berpikir yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat. 

Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.9. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Populasi dan Sampel 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 50) Ln
p

p
−1

=-250,359 + 1,624X1  + 0,665X2 + 

0,752X3 + 2,113X4 +0,294X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 50) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 1,000 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 50, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 100%, yang berarti bahwa kontribusi yang 

diberikan oleh variabel hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis,statistik, 

ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi  terhadap variabel kualitas 

penulisan skripsi sebesar 100 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Pengaruh positif ini sejalan 
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dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.10. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Variabel Penelitian 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 51) Ln
p

p
−1

=-9,037 + ,089X1  + 0,006X2 + 0,11X3 - 

0,018X4 +0,048X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 51) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0 566 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 51, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 12,2%, yang berarti bahwa kontribusi yang 

diberikan oleh variabel hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis,statistik, 

ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi  terhadap variabel kualitas 

penulisan skripsi sebesar 12,2 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Pengaruh positif ini sejalan 

dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

4.2.11. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Teknik Pengumpulan Data 
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Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 51) Ln
p

p
−1

=-28,944 + 0,251X1  + 0,121X2 + 

0,085X3 + 0,165X4     -  0,005X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 51) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,296 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 51, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 48,3%, yang berarti bahwa kontribusi yang 

diberikan oleh variabel hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis,statistik, 

ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi  terhadap variabel kualitas 

penulisan skripsi sebesar 48,3 %.  

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi.  

Pengaruh positif ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.12. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Instrumen Pengumpul Data 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 52) Ln
p

p
−1

=-6,550 + 0,012X1  - 0,017X2 + 0,012X3 

+ 0,071X4         -  0,003X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 52) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 0,344 sehingga dapat 
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diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 52, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 9%, yang berarti bahwa kontribusi yang 

diberikan oleh variabel hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis,statistik, 

ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi  terhadap variabel kualitas 

penulisan skripsi sebesar 9 %.  

Hasil belajar matematika bisnis mempunyai konstanta yang bertanda 

negatif, hal ini diduga disebabkan karena penyusunan instrumen pengumpul data 

menggunakan logika berpikir ilmiah yang berupa kalimat dan bukan simbol 

sedangkan matematika bisnis menggunakan simbol sebagai proses berpikir yang 

tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kalimat-kalimat. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi.  

Pengaruh ini sejalan dengan teori transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-

faktor yang mempengaruhi transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.13. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 53) Ln
p

p
−1

=-381,311 + 1,411X1  + 1,138X2 + 

3,028X3 - 4,018X4         +  4,336X5  

Nilai goodness of fit (lampiran 52) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 1,000 sehingga dapat 
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diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 52, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 100%, yang berarti bahwa kontribusi yang 

diberikan oleh variabel hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis,statistik, 

ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi  terhadap variabel kualitas 

penulisan skripsi sebesar 100 %.  

Hasil belajar ekonometrika mempunyai konstanta yang bertanda negatif, 

hal ini diduga disebabkan karena penyusunan hasil penelitian dan pembahasan 

menggunakan logika berpikir induktif sedangkan mata kuliah ekonometrika 

menggunakan logika berpikir deduktif, induktif dan prediktif. Pendekatan logika 

berpikir inilah yang diduga menyebabkan konstanta hasil belajar ekonometrika 

bertanda negatif. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi.  Pengaruh ini sejalan dengan 

teori transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.14. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Simpulan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 53) Ln
p

p
−1

=-381,311 + 1,411X1  + 1,138X2 + 

3,028X3 - 4,018X4         +  4,336X5  
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Nilai goodness of fit (lampiran 53) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 1,000 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 53, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 100%, yang berarti bahwa kontribusi yang 

diberikan oleh variabel hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis,statistik, 

ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi  terhadap variabel kualitas 

penulisan skripsi sebesar 100 %.  

Hasil belajar ekonometrika mempunyai konstanta yang bertanda negatif, 

hal ini diduga disebabkan karena penyusunan simpulan menggunakan logika 

berpikir induktif sedangkan mata kuliah ekonometrika menggunakan logika 

berpikir deduktif, induktif dan prediktif. Pendekatan logika berpikir inilah yang 

diduga menyebabkan konstanta hasil belajar ekonometrika bertanda negatif. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi. Pengaruh ini sejalan dengan teori 

transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 

 

4.2.15. Tingkat Pengaruh Hasil Belajar, Filsafat Ilmu, Matematika Bisnis, 

Statistik, Ekonometrika dan Metodologi Penelitian Akuntansi 

terhadap Kualitas Penulisan Saran 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan regresi binary diperoleh 

persamaan (dalam lampiran 53) Ln
p

p
−1

=-381,311 + 1,411X1  + 1,138X2 + 

3,028X3 - 4,018X4         +  4,336X5  



 193

Nilai goodness of fit (lampiran 53) yang diukur dengan nilai chi square 

pada bagian bawah Uji Hosmer and Lemeshow sebesar 1,000 sehingga dapat 

diputuskan bahwa model dapat diterima. Berdasarkan lampiran 53, diketahui 

besarnya R2 Nagelkerke’s adalah 100%, yang berarti bahwa kontribusi yang 

diberikan oleh variabel hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis,statistik, 

ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi  terhadap variabel kualitas 

penulisan skripsi sebesar 100 %.  

Hasil belajar ekonometrika mempunyai konstanta yang bertanda negatif, 

hal ini diduga disebabkan karena penyusunan saran menggunakan logika berpikir 

induktif sedangkan mata kuliah ekonometrika menggunakan logika berpikir 

deduktif, induktif dan prediktif. Pendekatan logika berpikir inilah yang diduga 

menyebabkan konstanta hasil belajar ekonometrika bertanda negatif. 

Persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian akuntansi 

berpengaruh terhadap kualitas penulisan skripsi.  Pengaruh ini sejalan dengan 

teori transfer yang dikemukakan di muka dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

transfer belajar, diantaranya hasil belajar. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka 

dapat disimpulkan bahwa : 

1. Hasil belajar filsafat ilmu baik  maka kualitas penulisan skripsi akan baik. 

2. Hasil belajar matematika bisnis baik maka kualitas penulisan skripsi akan 

baik. 

3. Hasil belajar statistik baik maka kualitas penulisan skripsi akan baik .  

4. Hasil belajar ekonometrika baik maka kualitas penulisan skripsi akan baik.  

5. Hasil belajar metodologi penelitian akuntansi baik maka kualitas penulisan 

skripsi akan baik.  

6. Hasil belajar filsafat ilmu, matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan 

metodologi penelitian akuntansi baik maka kualitas penulisan skripsi akan 

baik.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian diatas, maka peneliti 

menyarankan sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa hendaknya lebih memahami mata kuliah filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian 

akuntansi akuntansi sebagai bekal dalam menyusun skripsi. 
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2. Bagi mahasiswa hendaknya lebih meningkatkan hasil belajar filsafat ilmu, 

matematika bisnis, statistik, ekonometrika dan metodologi penelitian 

akuntansi guna menunjang peningkatan kualitas skripsi. 

3. Bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian sejenis, hendaknya 

mengungkap faktor dosen pembimbing dan menggunakan skala data yang 

lebih tinggi. 
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