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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris 

mengenai pengaruh persepsi mahasisa tentang metode mengajar, 

kemandirian dan lingkungan belajar terhadap prestasi mahasiswa 

Populasi dalam penelitian ini ialah mahasiswa S1 akuntansi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji angkatan 2010 yang aktif 

kuliah. Berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan pendapat 

Slovin, diperoleh sampel sebanyak 74 orang. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data melalui 

observasi, kuesioner dan dan studi pustaka. Keseluruhan data 

yang diperoleh dari pengisian kuesioner diolah dengan 

menggunakan SPSS 17 dengan analisis regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel 

kemandirian belajar yang berpengaruh terhadap prestasi 

mahasiswa. Sementara variabel persepsi mahasiswa tentang metode 

mengajar dan lingkungan belajar tidak berpengaruh terhadap 

prestasi mahasiswa. 

 

Kata Kunci : Persepsi mahasiswa tentang metode mengajar, 

kemandirian belajar, lingkungan belajar, dan prestasi mahasiswa. 

 

1. Pendahuluan 

 

Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam upaya 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna pembangunan 

bangsa Indonesia kedepannya. Pendidikan yang bermutu tinggi akan 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, handal, mampu 

bersaing, dan siap menghadapi segala permasalahan. Adapun salah 

satu tujuan dari pendidikan ialah menyiapkan peserta didik 

menjadi anggota masyarakat yang dapat menerapkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 

tersebut dijelaskan  pula bahwasanya ada 3 jalur pendidikan yang 

dapat ditempuh untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional 

yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal. Salah satu 

bentuk pendidikan formal ialah yang diselenggarakan di perguruan 

tinggi. Perguruan tinggi didesain untuk mencetak lulusan yang 

berkualitas dan manusiawi agar dapat bertahan dalam persaingan 

yang ada. Salah satu indikator dari keberhasilan dari suatu 

pendidikan dapat dilihat dari prestasi belajar. Dalam pendidikan 

formal, dengan prestasi belajar dapat diketahui kedudukan siswa 

yang pandai, sedang atau lambat. Prestasi belajar akuntansi yang 

tinggi khususnya di Universitas Maritim Raja Ali Haji atau UMRAH 
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merupakan dambaan semua pihak baik dari mahasiswa, orangtua 

maupun pihak kampus. Pencapaian prestasi akuntansi yang optimal 

dalam proses belajar mahasiswa dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal dan eksternal. Beberapa contoh diantaranya ialah 

adanya persepsi mahasiswa mengenai metode mengajar dalam proses 

perkuliahan yang masing kurang baik. Pada umumnya mahasiswa yang 

memiliki persepsi positif terhadap metode mengajar akan merasa 

senang dalam mengikuti pelajaran sehingga mahasiswa akan 

berusaha untuk memperhatikan ketika disampaikan materi pelajaran 

dan ikut serta aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jika mahasiswa 

memiliki persepsi negatif terhadap metode mengajar, maka 

mahasiswa kurang memperhatikan materi yang diajarkan dan sulit 

untuk memahami apa yang akan diajarkan sehingga akan 

mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa yang rendah. Selain 

persepsi mahasiswa tentang metode mengajar, faktor lain yang 

dapat mempengaruhi tingkat prestasi belajar adalah kemandirian 

belajar. Menurut Aini (2012), kemandirian belajar diartikan 

sebagai sifat serta kemampuan yang dimiliki siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh motif untuk 

menguasai sesuatu kompetensi, dan dibangun dengan bekal 

pengetahuan atau kompetensi yang telah dimiliki. Kemandirian 

belajar dapat terlihat pada kebiasaan-kebiasaan belajar 

mahasiswa sehari-hari seperti cara mahasiswa merencanakan dan 

melakukan belajar. Kemandirian belajar yang tinggi dari 

mahasiswa sangat diperlukan dalam peningkatan prestasi belajar 

akuntansi karena akan berpengaruh terhadap terciptanya semangat 

diri untuk belajar. 

 

Selain dari dua faktor yang disebutkan di atas, adapun faktor 

lain yang sangat mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar 

mahasiswa adalah lingkungan belajar. Kondisi lingkungan belajar 

ini sangat menentukan kelancaran proses pembelajaran misalnya 

kondisi fisik, lingkungan sosial budaya atau masyarakat, dan 

lingkungan sekolah. Jika kondisi lingkungan belajar sangat 

mendukung, maka mahasiswa pun akan lebih bersemangat dalam 

proses pembelajaran. Misalnya suasana aman dan nyaman sehingga 

mahasiswa mampu meresapi apa yang diajarkan oleh dosennya dan 

sebaliknya jika kondisi lingkungan kurang mendukung dalam proses 

pembelajaran, maka mahasiswa akan merasa tidak nyaman dalam hal 

tersebut berdampak pada motivasi mahasiswa. Kondisi ini 

mengakibatkan mahasiswa hanya sekedar berangkat kuliah untuk 

mendengarkan materi yang diajarkan oleh dosen tanpa memahami 

ilmu yang diberikan sehingga menimbulkan prestasi belajar 

mahasiswa yang rendah. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,  

maka dapat dikemukan rumusan masalah penelitian ini ialah : 

1. Apakah persepsi mahasiswa tentang metode mengajar 

berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa akuntansi angkatan 

2010 UMRAH? 

2. Apakah kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi 

mahasiswa akuntansi angkatan 2010 UMRAH? 
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3. Apakah lingkungan belajar berpengaruh terhadap prestasi 

mahasiswa akuntansi angkatan 2010 UMRAH? 

4. Apakah persepsi mahasiswa tentang metode mengajar,  

kemandirian dan lingkungan belajar berpengaruh terhadap 

prestasi mahasiswa akuntansi angkatan 2010 UMRAH? 

 

2. Landasan Teori 

2.1. Prestasi Mahasiswa Akuntansi 

Pengertian Prestasi Mahasiswa Akuntansi 

Prestasi mahasiswa akuntansi adalah hasil penilaian 

melalui pengukuran atas penguasaan pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang dapat dicapai mahasiswa setelah menjalankan 

proses belajar dalam jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam 

angka (nilai) setelah dievaluasi pada mata kuliah Akuntansi. 

Prestasi juga dapat diartikan sebagai suatu hasil belajar 

akuntansi yang merupakan perubahan tingkah laku baik berupa 

penguasaan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan secara 

periodik oleh dosen akuntansi serta merupakan kriteria 

keberhasilan seseorang dalam proses belajar akuntansi 

(Adiningsih, 2012).  

 

Mata Kuliah Akuntansi  

Akuntansi adalah seni, ilmu, sistem informasi, yang di 

dalamnya menyangkut pencatatan, pengihtisaran dan 

pengklasifikasian dengan cara sepatutnya dan dalam satuan uang 

atas transaksi dan kejadian yang setidak-tidaknya sebagian 

mempunyai sifat keuangan serta adanya pengihtisaran hasil 

pencatatan dan disajikan dalam laporan keuangan (Taswan dalam 

Adiningsih, 2012). Ilmu akuntansi telah dipelajari sejak 

semester 1 oleh semua angkatan mahasiswa akuntansi UMRAH, 

termasuk salah satunya ialah angkatan 2010. Adapun mata kuliah 

akuntansi yang telah ditempuh dan diperoleh nilainya oleh 

mahasiswa akuntansi angkatan 2010 ialah Pengantar Akuntansi 1, 

Pengantar Akuntansi 2, akuntansi menengah 1, akuntansi menengah 

2, akuntansi keuangan lanjutan 1, auditing 1, auditing 2, 

akuntansi manajemen, akuntansi biaya, sistem informasi akuntansi 

dan teori akuntansi. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah 

yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang mengggambarkan 

akuntansi secara umum. 

 

Pengukuran Prestasi Mahasiswa Akuntansi 

Prestasi mahasiswa perlu diukur atau dinilai untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa dalam belajar. 

Penilaian prestasi, selain menjadi motivasi tersendiri bagi 

mahasiswa juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada dosen 

dalam memberikan langkah-langkah instruksional yang konstruktif 

guna meningkatkan prestasi belajar mahasiswa kedepan. Hasil 

pengukuran dapat berupa angka atau uraian tentang kenyataan yang 

mengambarkan derajat kualitas, kuantitas dan eksistensi keadaan 

yang diukur. Dalam proses kegiatan belajar-mengajar, cara yang 

digunakan untuk mengukur prestasi belajar adalah dengan 

menggunakan tes sebagai alat pengukur. Alat ukur yang digunakan 
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untuk melihat prestasi belajar akuntansi adalah tes prestasi 

belajar yang dilaksanakan berdasarkan suatu kompetensi.  

 

2.2. Persepsi Mahasiswa tentang Metode Mengajar 

Menurut Walgito dalam Adiningsih (2012), Persepsi 

merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat 

indera atau juga disebut proses sensoris. Faktor yang 

mempengaruhi persepsi antara lain objek yang dipersepsi, alat 

indra, syaraf, dan pusat susunan syaraf sertas Perhatian. 

 

Sudjana dalam Adiningsih (2012) mengemukakan bahwa metode 

mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan 

hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. 

Metode mengajar dapat dikatakan sebagai alat untuk menciptakan 

proses mengajar dan belajar. Metode mengajar menurut Tardif 

(1989) yang dikutip oleh Muhibbin Syah dalam Adiningsih (2012) 

ialah “Cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan 

kegiatan kependidikan, khususnya kegiatan penyajian materi 

pelajaran kepada siswa”. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa metode mengajar adalah suatu cara yang 

digunakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas agar 

tercipta suatu kondisi belajar yang efektif, khususnya dalam 

penyampaian materi pelajaran. 

 

Ada beberapa macam metode mengajar yaitu Metode Ceramah, 

Metode Tanya Jawab, Metode Diskusi, Metode Tugas, Metode 

Demonstrasi dan Metode Eksperimen, Metode Sosiodrama, Metode 

Karyawisata. 

 

2.3. Kemandirian Belajar 

Menurut Ahmadi dalam Aini (2012), “Kemandirian Belajar 

adalah sebagai belajar mandiri, tidak menggantungkan diri pada 

orang lain”. Mahasiswa dituntut memiliki inisiatif, keaktifan 

dan keterlibatan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan 

prestasi belajar Akuntansi. Mahasiswa dikatakan telah mampu 

belajar secara mandiri apabila telah mampu melakukan tugas 

belajar tanpa ketergantungan dengan orang lain. Pada dasarnya 

kemandirian merupakan perilaku individu yang mampu berinisiatif, 

mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri 

dan tidak memerlukan pengarahan dari orang lain untuk melakukan 

kegiatan belajar. 

 

2.4. Lingkungan Belajar 

Lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada di sekitar 

tempat belajar mahasiswa dan berpengaruh terhadap tingkah laku 

serta perkembangan dalam belajar baik secara langsung maupun 

tidak langsung (Aini, 2012). Menurut Sumadi Suryabrata dalam 

Aini (2012) mengemukakan bahwa lingkungan belajar dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu lingkungan sosial dan lingkungan 

non sosial. Lingkungan sosial adalah manusia (sesama manusia), 

baik manusia itu hadir maupun kehadirannya itu secara tidak 

langsung. lingkungan non sosial adalah seperti keadaan udara, 

suhu, cuaca, waktu (pagi, siang, dan malam), tempat (letaknya, 
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pergedungannya) atau tempat belajar, alat-alat untuk belajar 

(seperti alat tulis menulis, buku-buku maupun alat peraga), 

semua ini dapat berpengaruh terhadap proses belajar. 

 

2.6. Model Penelitian 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 :  Terdapat pengaruh persepsi mahasiswa tentang metode 

mengajar terhadap prestasi mahasiswa akuntansi  

H2 :  Terdapat pengaruh kemandirian terhadap prestasi mahasiswa 

akuntansi 

H3 : Terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap prestasi 

mahasiswa akuntansi 

H4 : Terdapat pengaruh persepsi mahasiswa tentang metode 

mengajar, kemandirian dan lingkungan belajar terhadap 

prestasi mahasiswa akuntansi 

 

3. Metode Penelitian 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa S1 

Akuntansi UMRAH angkatan 2010 yang aktif kuliah berjumlah 

sebanyak 285 orang. Dalam penelitian ini untuk menentukan jumlah 

sampel menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan hasil perhitungan, 

didapat jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 74 responden. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan 

data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan 

dalam bentuk angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar atau 

bagan (Priyatno, 2010 : 7). Dalam penelitian ini data kualitatif  

yaitu hasil dari kuesioner yang diisi responden. Data 

kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka 

(Priyatno, 2010 : 7). Dalam penelitian ini data kuantitatif 

yaitu jumlah mahasiswa.  

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau 

dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan 
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penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data 

primer diperoleh dari tanggapan atau jawaban yang diperoleh dari 

kuesioner atau daftar pernyataan  yang diisi responden secara 

langsung dan jumlah data mahasiswa yang di Fakultas Ekonomi 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Data sekunder adalah data 

yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan 

penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder mencakup 
pengambilan informasi seperti dari buku atau informasi dan data 

lainnya yang bersangkutan dengan penelitian. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini ialah : observasi, kuesioner dan study pustaka. Pengukuran 

yang digunakan dalam penyusunan kuesioner adalah skala ordinal 

atau skala likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat 

preferensi jawaban dengan pilihan : 1 = sangat tidak setuju, 2 = 

tidak setuju, 3 = ragu-ragu/netral, 4 = setuju, dan 5 = sangat 

setuju. 

 

3.4. Definisi Operasional dan Indikator 

1. Persepsi Mahasiswa tentang Metode Mengajar 

Adiningsih (2012) berpendapat bahwa persepsi mahasiswa 

tentang metode mengajar merupakan proses mahasiswa menerima dan 

menanggapi metode mengajar yang digunakan  dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran di kelas agar tercipta suatu kondisi 

belajar yang efektif. Adapun indikator yang digunakan untuk 

mengukur persepsi mahasiswa tentang metode mengajar adalah 

sebagai berikut : 

a. Anak didik 
b. Tujuan 
c. Situasi  
d. Fasilitas  
e. Dosen 

2. Kemandirian Belajar 

Kemandirian Belajar adalah proses belajar yang dilakukan 

atas dorongan internal dari individu tanpa bergantung pada orang 

lain, memiliki tanggung jawab sendiri untuk menguasai kompetensi 

guna mengatasi suatu masalah (Adiningsih, 2012). Berdasarkan 

definisi tersebut maka indikator dari kemandirian belajar adalah 

mempunyai perencanaan dalam belajar, adanya keinginan untuk 

memecahkan masalah sendiri, berpatisipasi aktif, adanya 

keinginan untuk maju, belajar atas inisiatif diri sendiri, 

melakukan evaluasi sendiri. 

3. Lingkungan Belajar 

Lingkungan belajar adalah sesuatu yang ada di sekitar 

tempat belajar mahasiswa dan berpengaruh terhadap tingkah laku 

serta perkembangan dalam belajar baik secara langsung maupun 

tidak langsung (Aini, 2012). Adapun indikator yang mengukur 

lingkungan belajar sesuai dengan teori Walgito adalah sebagai 

berikut : tempat belajar, alat-alat belajar, situasi, waktu dan 

pergaulan. 

4. Prestasi Mahasiswa 
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Prestasi mahasiswa akuntansi adalah hasil belajar 

akuntansi yang dicapai oleh mahasiswa selama berlangsungnya 

proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu (Adiningsih, 

2012). Prestasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

hasil belajar mahasiswa program studi akuntansi angkatan 2010 

UMRAH berupa nilai atau angka mata kuliah akuntansi yang telah 

ditempuh. Adapun mata kuliah akuntansi tersebut ialah Pengantar 

Akuntansi 1, Pengantar Akuntansi 2, akuntansi menengah 1, 

akuntansi menengah 2, akuntansi keuangan lanjutan 1, auditing 1, 

auditing 2, akuntansi manajemen, akuntansi biaya, sistem 

informasi akuntansi dan teori akuntansi. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan 

software SPSS 17. Metode analisis data yang digunakan adalah 

statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi 

klasik (normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, dan 

autokorelasi), analisis regresi linier berganda dan uji 

hipotesis (uji t, uji f dan koefisien determinasi). 

 

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1. Hasil Penelitian 

Deskripsi Responden  

Responden dalam penelitian ini berjumlah 74 orang yang 

terdiri dari 56 (75,7%) perempuan dan 18 (24,3%) laki-laki. 

Deskripsi responden berdasarkan angkatan, 74 orang (100%) 

merupakan mahasiswa S1 Akuntansi angkatan tahun 2010. Deskripsi 

responden berdasarkan nilai mata kuliah Akuntansi ialah sebagai 

berikut : (1) Pengantar Akuntansi I yang mendapat nilai A 

sebanyak 27 orang (36,5%), B sebanyak 40 orang (54,1%),C 

sebanyak 6 orang (8,1%) dan D sebanyak 1 orang (1,4%); 

(2)Pengantar Akuntansi II yang mendapat nilai A sebanyak 22 

orang (29,7%), B sebanyak 32 orang (43,2%), C sebanyak 17 orang 

(23%), dan D sebanyak 3 orang (4,1%); (3) Akuntansi Keuangan 

Menengah I yang mendapat nilai A sebanyak 15 orang (20,3%), B 

sebanyak 39 orang (52,7%), dan C sebanyak 20 orang (27%); (4) 

Akuntansi Keuangan Menengah II yang mendapat nilai A sebanyak 9 

orang (12,2%), B sebanyak 41 orang  (55,4%), C sebanyak 22 orang 

(29,7%) dan D sebanyak 2 orang (2,7%); (5) Akuntansi Keuangan 

Lanjutan I yang mendapat niali A sebanyak 18 orang (24,3%), B 

sebanyak 39 orang(52,7%), C sebanyak 16 orang (21,6%) dan D 

sebanyak 1 orang (1,4%); (6) Auditing I yang mendapat nilai A 

sebanyak 23 orang (31,1%), B sebanyak 35 orang (47,3%), C 

sebanyak 15 orang (20,3%), dan D sebanyak 1 orang (1,4%); (7) 

Auditing II yang mendapat nilai A sebanyak 17 orang (23%), B 

sebanyak 50 orang (67,6%),dan C sebanyak 7 orang (9,5%); (8) 

Akuntansi Manajemen yang mendapat nilai A sebanyak 23 orang 

(31,1%), B sebanyak 25 orang (33,8%) dan C sebanyak 26 orang 

(35,1&); (9) Akuntansi Biaya yang mendapat nilai A sebanyak 14 

orang (18,9%), B sebanyak 41 orang (55,4%), dan C sebanyak 19 

orang(25,7%); (10) Sistem Informasi Akuntansi yang mendapat 

nilai A sebanyak 45 orang (60,8%), B sebanyak 25 orang (33,8%) 

dan C sebanyak 4 orang (5,4%); (11) Teori Akuntansi yang 
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mendapat nilai A sebanyak 42 orang (56,8%), B sebanyak 24 orang 

(32,4%), C sebanyak 5 orang (6,8%) dan D sebanyak 3 orang 

(4,1%). 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah kebenaran suatu pemikiran bahwa pemikiran 

benar-benar dilakukan (Sangadji dan Sopiah, 2010 : 147). Uji 

validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Analisis yang digunakan dalam pengujian 

penelitian ini adalah korelasi product moment. Setiap item 

pernyataan kuesioner untuk masing-masing variabel menunjukkan 

bahwa nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel (0,229). 

Dari hasil uji validitas tersebut, dapat diketahui bahwa dari 46 

item pertanyaan dari jumlah seluruh variabel independen terdapat 

7 item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Untuk iterm yang tidak 

valid maka harus dibuang atau dikeluarkan (Priyatno, 2010 : 94). 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha. Dimana suatu variabel 

dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,6. Dari hasil 

uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai koefisien Cronbach’s 

Alpha pada setiap variabel lebih besar dari 0,6 dan dapat 

disimpulkan bahwa semua item pertanyaan tersebut reliabel. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik. Uji statistik untuk menguji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Berdasarkan hasil dari pengujian 

Kolmogorov-Smirnov (lampiran) dengan menggunakan bantuan SPSS 

17.00 menunjukkan nilai asymp. sig (2-tailed) sebesar 0,963 yang 

berarti nilai ini lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan 

bahwa persamaan regresi untuk masing-masing model berdistribusi 

normal (Ghozali, 2006). Selain itu, metode yang lebih handal 

yaitu dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data 

residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan 

data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal (Ghozali, 2006 : 

110). 

 

Uji Multikolonieritas 

Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinieritas adalah nilai Tolerance ˂ 0,10 atau sama dengan 

nilai VIF ˃ 10 (Ghozali, 2006 : 92). Berdasarkan hasil pengujian 

dengan menggunakan SPSS 17.00 (lampiran) dapat dilihat bahwa 

nilai untuk masing-masing variabel bebas atau independen 

menunjukkan angka tolerance diatas 0.10 dan VIF di bawah 10. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

terjadi multikolinieritas. 

 

Uji Heterokedastisitas 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas 

yaitu dilakukan dengan menggunakan uji grafik scatterplot dan 

uji Spearman’s rho. Pada grafik Scatterplot (lampiran), terlihat 

bahwa titik-titik tersebar secara acak dan tidak menunjukkan 

adanya pola tertentu, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Sedangkan 

untuk mengetahui nilai signifikansinya apakah terjadi 

heterokedastisitas atau tidak dapat dilakukan uji Spearman’s 

rho. Berdasarkan hasil pengujiannya dengan SPSS 17.00 

(lampiran), dapat diketahui korelasi antara variabel independen 

dengan Unstandardized Residual menghasilkan nilai signifikansi ˃ 

0,05, yaitu korelasi antara persepsi mahasiswa tentang metode 

mengajar dengan Unstandardized Residual menghasilkan signikansi 

0,722, korelasi kemandirian belajar dengan Unstandardized 

Residual menghasilkan signifikansi 0,757 dan korelasi lingkungan 

belajar dengan Unstandardized Residual menghasilkan signifikansi 

0,937. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model 

regresi tidak ditemukan adanya masalah heterokedastisitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi pada persamaan 

regresi pada penelitian ini dilakukan dengan pengujian Durbin - 

Watson. Dari hasil perhitungan dengan program SPSS 17.00 

(lampiran), nilai DW sebesar 2,106 berada pada range 1,65 ˂ DW ˂ 

2,35, yang artinya tidak terjadi autokorelasi (Trihendradi, 2009 

: 213). Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi 

autokorelasi dalam model regresi. 

 

Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi liner berganda (lampiran), 

maka diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut : 

Y = 35,935 - 0,153 X1 + 0,311 X2 - 0,007 X3 + e 

Dari persamaan regresi di atas dapat dilihat bahwa : 

1. Nilai konstanta (a) = 35,935 yang menunjukkan bahwa apabila 
variabel independen Persepsi Mahasiswa tentang Metode 

Mengajar (X1), Kemandirian Belajar (X2), dan Lingkungan 

Belajar (X3) nilainya adalah 0, maka nilai Prestasi  

Mahasiswa adalah 35,935. 

2. Koefisien regresi variabel Persepsi Mahasiswa tentang Metode 
Mengajar (b1) sebesar -0,153 yang menunjukkan apabila 

Persepsi Mahasiswa tentang Metode Mengajar mengalami kenaikan 

1%, maka Prestasi Mahasiswa akan mengalami penurunan sebesar 

-0,153 atau -15,3% dengan asumsi variabel independen lain 

nilainya tetap. 

3. Koefisien regresi variabel Kemandirian Belajar (b2) sebesar 
0,311 yang menunjukkan apabila Kemandirian Belajar mengalami 

kenaikan 1%, maka Prestasi Mahasiswa akan mengalami penurunan 
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sebesar -0,311 atau -31,1% dengan asumsi variabel independen 

lain nilainya tetap. 

4. Koefisien regresi variabel Lingkungan Belajar (b3) sebesar -
0,007 yang menunjukkan apabila Lingkungan Belajar mengalami 

kenaikan 1%, maka Prestasi Mahasiswa akan mengalami penurunan 

sebesar -0,007 atau -0,7% dengan asumsi variabel independen 

lain nilainya tetap. 

 

Uji t (Uji Parsial) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi variabel independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi 

yang digunakan sebesar 5%, dengan derajat kebebasan df = (n-

k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah 

jumlah variabel (Priyatno, 2010 : 68). 

 Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah : 

a. Jika t hitung ˃ t tabel maka Ho ditolak (ada pengaruh) 
b. Jika t hitung ˂ t tabel maka Ho diterima (tidak ada 

pengaruh) 

Berdasarkan hasil uji t (lampiran), maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Pengaruh Persepsi Mahasiswa tentang Metode Mengajar 

terhadap Prestasi Mahasiswa diperoleh nilai thitung sebesar -

1,813 dengan signifikansi 0,074. Karena 0,074 ˃ 0,05 dan 

thitung ˂ ttabel (-1,813 ˂ 1,994) maka dapat disimpulkan bahwa 

Ho diterima dan Ha ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa 

Persepsi Mahasiswa tentang Metode Mengajar tidak 

berpengaruh terhadap Prestasi Mahasiswa. 

2. Pengaruh Kemandirian Belajar terhadap Prestasi Mahasiswa 

diperoleh nilai thitung sebesar 3,607 dengan signifikansi 

0,001. Karena 0,001 ˂ 0,05 dan thitung  ˃ ttabel (3,607 ˃ 1,994) 

maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak  dan Ha diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa Kemandirian Belajar berpengaruh 

terhadap Prestasi Mahasiswa. 

3. Pengaruh Lingkungan Belajar terhadap Prestasi Mahasiswa 

diperoleh nilai thitung sebesar -0,071 dengan signifikansi 

0,943. Karena 0,943 ˃ 0,05 dan thitung ˂ ttabel (-0,071 ˂ 

1,994) maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha 

ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Lingkungan Belajar tidak 

berpengaruh terhadap Prestasi Mahasiswa 

 

Uji F (Uji Simultan) 

 Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang 

digunakan adalah sebesar 5% dengan derajat kebebasan df = (n-

k-1), dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah 

jumlah variabel (Priyatno, 2010 : 67). 

 Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah : 

a. Jika F hitung ˃ Ftabel maka Ho ditolak (ada pengaruh) 
b. Jika Fhitung ˂ F tabel maka Ho diterima (tidak ada 

pengaruh) 
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 Berdasarkan hasil uji F (lampiran), dapat dilihat nilai 

F hitung sebesar 5,022 dan F tabel 2,734 dengan signifikansi 

0,003, dengan demikian dapat diketahui bahwa F hitung ˃ F tabel 

(5,022 ˃ 2,734) dengan signifikansi 0,003 ˂ 0,05 yang 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

Koefisien Determinasi 

Adjust R Square adalah nilai R Square yang telah 

disesuaikan. Menurut Santoso (2001) bahwa untuk regresi dengan 

lebih dari dua variabel independen digunakan Adjusted R
2
 sebagai 

koefisien determinasi. Sedangkan Standard Error of the Estimate 

adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam 

memprediksi nilai Y (Priyatno, 2010 : 66-67). 

Berdasarkan hasil pengujian dengan SPSS 17.00 (lampiran), 

bahwa nilai Adjusted R-Square sebesar 0,142 atau 14,2%, artinya 

bahwa variabel Y (prestasi mahasiswa) dipengaruhi sebesar 14,2% 

oleh variabel persepsi mahasiswa tentang metode mengajar, 

kemandirian dan lingkungan belajar sedangkan sisanya sebesar 

85,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar 3 variabel 

yang diteliti. 

 

4.2. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial 

menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa tentang metode mengajar 

tidak berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Hasil penelitian 

ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Media 

Lestika Sari (2011) yang menjelaskan bahwa persepsi mahasiswa 

tentang metode mengajar dosen berpengaruh terhadap prestasi 

akademik mahasiswa jurusan S1 Akuntansi Falkultas Ekonomi 

Universitas Negeri Malang dan bertolak belakang dengan hasil 

penelitian Dyahnita Adiningsih (2012) yang menyatakan adanya 

terdapat pengaruh positif dan signifikan Persepsi Siswa tentang 

Metode Mengajar Guru terhadap Prestasi Belajar Akuntansi. 

Kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. 

Hasil penelitian ini  sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Dyahnita Adiningsih (2012) dan Pratistya Nor Aini 

(2012) yang masing-masing menjelaskan bahwa kemandirian belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kemandirian 

belajar akan semakin tinggi pula prestasi mahasiswa, dan 

sebaliknya semakin rendah kemandirian belajar maka prestasi 

mahasiswa semakin rendah pula. Lingkungan belajar tidak 

berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa. Hasil penelitian ini 

bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan 

Pratistya Nor Aini (2012) yang menjelaskan bahwa lingkungan 

belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar akuntansi. Dengan 

demikian dapat dikatakan semakin mendukung lingkungan belajar 

maka akan semakin tinggi pula prestasi yang dicapai mahasiswa, 

dan sebaliknya jika lingkungan belajar kurang mendukung maka 

prestasi mahasiswa akan semakin rendah pula. 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan, dapat 

disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa tentang metode mengajar, 
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kemandirian dan lingkungan belajar berpengaruh terhadap prestasi 

mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2010 Universitas Maritim 

Raja Ali Haji dimana ditunjukkan pada nilai Fhitung ˃ Ftabel (5,022 ˃ 

2,734) dengan signifikansi 0,003 ˂ 0,05. Maka hipotesis keempat 

(H4) diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Dyahnita Adiningsih (2012) dan Pratistya Nor 

Aini (2012) menyatakan bahwa persepsi mahasiswa tentang metode 

mengajar, kemandirian dan lingkungan belajar berpengaruh 

terhadap prestasi mahasiswa. Walaupun dari penelitian ini 

variabel-variabel independen yang digunakan berbeda-beda dengan 

penelitian sebelumnya, akan tetapi hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya. 

 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis, dapat dikemukan empat 

kesimpulan terkait penelitian ini, keempat kesimpulan itu 

adalah:  

1. Persepsi mahasiswa tentang metode mengajar tidak berpengaruh 
terhadap prestasi mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2010 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. Hal ini ditunjukkan dengan  

nilai thitung ˂ ttabel (-1,813 ˂ 1,994) dan signifikansi 0,074 ˃ 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. 

2. Kemandirian belajar berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa 
jurusan akuntansi angkatan 2010 Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung  ˃ ttabel (3,607 ˃ 

1,994) dan signifikansi 0,001 ˂ 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa Ho ditolak  dan Ha diterima. 

3. Lingkungan belajar tidak berpengaruh terhadap prestasi 

mahasiswa jurusan akuntansi angkatan 2010 Universitas Maritim 

Raja Ali Haji. Hal ini ditunjukkan dengan nilai thitung ˂ ttabel 
(-0,071 ˂ 1,994) dan signifikansi 0,943 ˃ 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa Ho diterima dan Ha ditolak. 

4.  Persepsi mahasiswa tentang metode mengajar, kemandirian dan 
lingkungan belajar berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa 

jurusan akuntansi angkatan 2010 Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. Hal ini ditunjukkan dengan nilai F hitung ˃ F tabel 

(5,002 ˃ 2,734) dengan signifikansi 0,003 ˂ 0,05 yang dapat 

dinyatakan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di 

atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Dengan memahami bahwa persepsi mahasiswa tentang metode 

mengajar, kemandirian dan lingkungan belajar memberikan 

pengaruh terhadap prestasi mahasiswa, dosen-dosen pengajar 

diharapkan untuk lebih meningkatkan profesionalisme yaitu 

dengan meningkatkan metode mengajar yang baik dan 

menyenangkan bagi mahasiswa itu sendiri sehingga dapat memacu 

mahasiswa tersebut untuk lebih berprestasi, memberikan tugas-

tugas mandiri agar mahasiswa mau berusaha untuk mempelajari 

materi Akuntansi tidak hanya dari buku referensi yang 

diwajibkan saja guna untuk meningkatkan kemandirian belajar 
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mahasiwa, sedangkan untuk meningkatkan lingkungan belajar di 

kampus, kampus diharapkan membenahi lingkungan di kampus agar 

mahasiswa nyaman dan tenang dalam belajar. 

2. Dengan mengetahui kemandirian dan lingkungan belajar dapat 

memberikan pengaruh terhadap prestasi belajar khususnya pada 

mata kuliah akuntansi, diharapkan mahasiswa memiliki 

keinginan untuk mandiri dalam belajar yang baik agar dapat 

termotivasi dan dapat memecahkan masalah sendiri pada materi 

kuliah akuntansi dengan lebih baik dan juga memperhatikan 

lingkungan sekitar dalam belajar, usahakan lingkungan dalam 

keadaan tenang agar mepermudah mahasiswa dalam menyerap ilmu 

yang dipelajari. 

3. Penelitian ini memberikan informasi bahwa persepsi mahasiswa 
tentang metode mengajar, kemandirian dan lingkungan belajar 

berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa sebesar 14,2%. Hal 

ini menunjukkan bahwa prestasi mahasiswa masih banyak 

dipengaruhi oleh faktor lain. Oleh karena itu, diharapkan 

dalam penelitian selanjutnya untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi prestasi mahasiswa selain yang diteliti 

dalam penelitian ini. 
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Lampiran 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 74 

Normal 

Parameters
a,,b

 

Mean .0000000 

Std. Deviation 3.85732838 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .058 

Positive .041 

Negative -.058 

Kolmogorov-Smirnov Z .502 

Asymp. Sig. (2-tailed) .963 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Uji Multikolonieritas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 35.935 4.825  7.448 .000   

Persepsi mahasiswa 

tentang metode 

mengajar 

-.153 .084 -.226 -1.813 .074 .758 1.320 

Kemandirian belajar .311 .086 .463 3.607 .001 .713 1.403 

Lingkungan belajar -.007 .092 -.009 -.071 .943 .695 1.439 

a. Dependent Variable: Prestasi Mahasiswa 

 

Uji Heterokedastisitas 
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Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .421
a
 .177 .142 3.939 2.106 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan belajar, Persepsi mahasiswa tentang metode 

mengajar, Kemandirian belajar 

b. Dependent Variable: Prestasi Mahasiswa 

 

 

 

Correlations 

 

 

  Persepsi 

mahasiswa 

tentang 

metode 

mengajar 

Kemandirian 

belajar 

Lingkungan 

belajar 

Unstandardized 

Residual 

Spe

arma

n's 

rho 

Persepsi mahasiswa tentang 

metode mengajar 

Correlation 

Coefficient 

1.000 .521
**
 .439

**
 -.042 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .722 

N 74 74 74 74 

Kemandirian belajar Correlation 

Coefficient 

.521
**
 1.000 .492

**
 -.037 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .757 

N 74 74 74 74 

Lingkungan belajar Correlation 

Coefficient 

.439
**
 .492

**
 1.000 .009 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .937 

N 74 74 74 74 

Unstandardized Residual Correlation 

Coefficient 

-.042 -.037 .009 1.000 

Sig. (2-tailed) .722 .757 .937 . 

N 74 74 74 74 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Uji Analisis Regresi Linier Berganda 

 

Uji t atau parsial 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 35.935 4.825  7.448 .000   

Persepsi 

mahasiswa tentang 

metode mengajar 

-.153 .084 -.226 -1.813 .074 .758 1.320 

Kemandirian belajar .311 .086 .463 3.607 .001 .713 1.403 

Lingkungan belajar -.007 .092 -.009 -.071 .943 .695 1.439 

a. Dependent Variable: Prestasi Mahasiswa 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 35.935 4.825  7.448 .000   

Persepsi 

mahasiswa tentang 

metode mengajar 

-.153 .084 -.226 -1.813 .074 .758 1.320 

Kemandirian belajar .311 .086 .463 3.607 .001 .713 1.403 

Lingkungan belajar -.007 .092 -.009 -.071 .943 .695 1.439 

a. Dependent Variable: Prestasi Mahasiswa 
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Uji f atau simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 233.780 3 77.927 5.022 .003
a
 

Residual 1086.166 70 15.517   

Total 1319.946 73    

a. Predictors: (Constant), Lingkungan belajar, Persepsi mahasiswa tentang metode mengajar, 

Kemandirian belajar 

b. Dependent Variable: Prestasi Mahasiswa 

 

Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .421
a
 .177 .142 3.939 2.106 

a. Predictors: (Constant), Lingkungan belajar, Persepsi mahasiswa tentang metode 

mengajar, Kemandirian belajar 

b. Dependent Variable: Prestasi Mahasiswa 

 


