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Prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 
Minat dan motivasi adalah faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar. 
Seseorang dengan minat yang rendah ketika mengawali suatu kegiatan akan 
memiliki rasa malas dan tidak tertarik untuk melanjutkan dan tanpa diimbangi 
motivasi belajar yang tinggi menyebabkan perhatian terhadap pelajaran akan 
terganggu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Adakah 
pengaruh minat dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2008/2009 Universitas Negeri Semarang? 
(2) Adakah pengaruh minat belajar akuntansi terhadap prestasi belajar mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2008/2009 Universitas Negeri 
Semarang? (3) Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2008/2009 Universitas 
Negeri Semarang?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat dan 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Angkatan 2008/2009 Universitas Negeri Semarang. 

Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Angkatan 2008/2009 sebanyak 108 siswa dan sampel yang diambil 
adalah 85 siswa. Terdapat tiga variabel yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu: 
minat belajar akuntansi (X1), motivasi belajar (X2) dan prestasi belajar (Y). 
Pengumpulan data diambil melalui angket dan dokumentasi. Uji Instrumen 
dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas . Analisis data menggunakan 
analisis deskriptif presentase dan analisis regresi. 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh model regresi Y= 
19,480+0,509X1+0,390X2, uji parsial dan simultan diperoleh signifikansi 0,000 < 
0,05 dan besar kontribusi yang diberikan sebesar 23,7% untuk minat belajar 
akuntansi dan 12,3% untuk motivasi belajar. Besarnya pengaruh minat belajar 
akuntansi dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Akuntansi angkatan 2008/2009 adalah sebesar  52,7% dan 47,3% 
dipengaruhi faktor lain yang tidak dikaji. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh 
minat belajar akuntansi dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2008/2009 Universitas Negeri 
Semarang secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian tersebut menyarankan 
kepada mahasiswa agar meningkatkan minat dan motivasi belajarnya serta peran 
serta pendidik dan orang tua sangat diperlukan. 

 


