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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui Pengaruh Metode Mengajar terhadap 

Motivasi Belajar Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah mahasiswa jurusan akuntansi S1 UMRAH yang terdaftar sebagai 

mahasiswa semester V (lima) yang aktif untuk tahun ajaran 2012/2013. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket/kuisioner. Uji validitas menggunakan 

korelasi Product moment, uji reliabilitas mengunakan rumus Cronbach’s Alpha 

Dan uji normalitas menggunakan kolomogrov smirnov. Uji hipotesis 

menggunakan regresi sederhana, Hasil penelitian: tidak terdapat pengaruh tentang 

Metode Mengajar terhadap motivasi Belajar Mahasiswa jurusan Akuntansi 

dengan nilai harga koefisien korelasi (r) sebesar .020 dan koefisien determinasi 

sebesar .006 dan sig. sebesar .237. 
 

Kata kunci: metode mengajar, motivasi belajar 

PENDAHULUAN 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional: 
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagaman, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara (Dyahnita, 2012).  

 

Salah satu indikator keberhasilan suatu pendidikan dapat dilihat dari 

motivasi belajar mahasiswa. Menurut Sardiman (2011:75), motivasi belajar dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak di dalam diri mahasiswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar 

sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. 



Dalam belajar sangat diperlukan motivasi, hasil belajar akan optimal, 

kalau ada motivasi. Untuk meningkatkan motivasi, tentunya ada pengaruh-

pengaruh yang dapat mempengaruhinya. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa diantaranya adalah Metode/cara 

mengajar dosen. Metode yang diterapkan dosen sangat berpengaruh terhadap 

motivasi belajar mahasiswa. 

Rumusan Masalah 

Apakah metode mengajar dapat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa di 

Fakultas Ekonomi? 

 

Batasan Masalah 

Adapun batasan yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dilakukan pada Mahasiswa UMRAH Jurusan Akuntansi. 

b. Data yang digunakan adalah data mengenai jumlah mahasiswa semester 5 

jurusan akuntansi yang sudah mengikuti matakuliah Teori Akuntansi dan 

AUDITING. 

Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara metode mengajar 

terhadap motivasi belajar  mahasiswa. 

 Manfaat Penelitian 

Untuk menambah khasanah bacaan sekaligus merupakan bahan kajian 

lebih lanjut untuk dosen, mahasiswa umrah. Sedangkan kegunaan dari penelitian 

ini adalah:  

1. Bagi Dosen, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan dan 

menyesuaikan metode pengajaran terhadap mahasiswa, sehingga bisa mencetak 

mahasiswa yang mempunyai kualitas prestasi belajar yang baik. 

2. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan 

pengalaman belajar yang menumbuhkan kemampuan dan ketrampilan meneliti 

serta pengetahuan yang lebih mendalam. 

3. Bagi Pembaca, dapat memperoleh informasi mengenai macam-macam metode 

mengajar yang sering digunakan dosen dalam menyampaikan pelajaran serta 

dapat mengetahui metode apa yang paling baik digunakan untuk proses belajar 

mengajar sehingga berlangsung secara efektif dan maksimal. 

 

 

KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Metode Mengajar 

Metode  mengajar adalah cara yang dipergunakan oleh seorang dosen 

dalam mengadakan hubungan dengan mahasiswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran. 



Menurut Saiful dan Aswan (2006:158), metode adalah strategi yang tidak 

bisa ditinggalkan dalam proses belajar mengajar. Menurut Sutikno (2009: 88) 

menyatakan Metode Mengajar adalah cara–cara menyajikan materi pelajaran yang 

dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses pembalajaran pada diri siswa dalam 

upaya untuk mencapai tujuan.  

Pengertian Metode Ceramah 

Metode ceramah berasal dari kata lecture, memiliki arti metode dosan, 

karena metode ini lebih banyak dipergunakan dikalangan dosen, dosen 

memberikan kuliah mimbar dan disampaikan dengan ceramah dengan 

pertimbangan dosen berhadapan dengan banyak mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan (Yamin, 2004:65). 

Dalam memberikan suatu ceramah seharusnya menggunakan gaya 

percakapan yang antusias, dan ceramah juga harus disampaikan dengan suara 

yang cukup nyaring (Yamin:2010). 

Kelebihan metode ceramah menurut Yamin (2010 :98) yaitu : 

1. Guru mudah menguasai kelas,walau jumlah siswa banyak 

2. Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar 

3. Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya 

4. Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik 

Kekurangan metode ceramah menurut Yamin (2010 : 154) yaitu : 

1. Bila selalu digunakan dalam waktu lama akan sangat membosankan 

2. Menyebabkan siswa menjadi pasif 

3. Keberhasilan siswa tidak terukur  

4. Materi kurang terfokus. 

Pengertian Metode Diskusi 
Diskusi ialah percakapan ilmiah yang responsif berisikan pertukaran 

pendapat yang dijalin dengan pertanyaan-pertanyaan problematis permunculan 

ide-ide dan pengujian ide-ide atau pun pendapat dilakukan oleh beberapa orang 

yang tergabung dalam kelompok itu yang diarahkan untuk memperoleh 

pemecahan permasalahannya dan untuk mencari kebenaran (Chanra:2008) 

 

Kelebihan metode diskusi menurut Saiful dan Zain (2010:88) yaitu: 

1. Merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan prakarsa, dan 

terobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. 

2. Mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. 

3. Memperluas wawasan. 

4. Membina untuk terbiasa musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan 

masalah. 

5. Membiasakan siswa untuk beragumentasi dan berfikir rasional Yamin 

(2010:158). 

6. Menghadapi masalah secara berkelompok. 

 

Kekurangan Metode Diskusi menurut Saiful dan Zain (2010:88), antara lain: 



1. Pembicaraan terkadang menyimpang,sehingga memerlukan waktu yang 

panjang. 

2. Tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. 

3. Peserta mendapat informasi yang terbatas. 

4. Mungkin dikuasi oleh orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan 

diri 

5. Apatis bagi siswa yang tidak terbiasa berbicara dalam forum, Yamin 

(2010:160) 

6. Menyita waktu lama dan jumlah siswa harus sedikit. 

 

 Fungsi Motivasi Dalam Belajar 

Dalam belajar sangat di perlukan motivasi. Hasil belajar akan optimal, 

kalau ada motivasi. Motivasi mempengaruhi adanya kegiatan. Menurut Sardiman 

(2011:85), ada tiga fungsi motivasi, yaitu : 

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

melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari 

setiap kegiatan yang akan di kerjakan. 

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

Motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai 

dengan rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang siswa yang 

akan menghadapi ujian dengan harapan lulus, tentu akan melakukan kegiatan 

belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya untuk bermain kartu atau 

membaca komik, sebab tidak serasi dengan tujuan. 

Jenis Jenis Motivasi 

Menurut Oemar Hamalik (2001:162), motivasi dibagi menjadi dua jenis : 

1. Motivasi instrinsik 

 Motivasi instrinsik adalah motivasi yang tercakup di dalam situasi belajar 

dan menemui kebutuhan dan tujuan-tujuan murid.Motivasi ini sering disebut 

motivasi murni. Motivasi instrinsik merupakan motivasi yang hidup dalam 

diri siswa dan berguna dalam situasi belajar yang fungsional. 

2. Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari 

luar situasi belajar.Motivasi ekstrinsik ini tetap diperlukan di perguruan 

tinggi, sebab pengajaran di perguruan tinggi tidak semuanya menarik minat 

mahasiswa atau sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

 

Ciri-ciri Motivasi Belajar 

Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat tentang ciri-ciri dalam 

motivasi belajar siswa:  

1. Menurut Dedi Supriyadi (2005: 86), motivasi belajar siswa dapat diamati dari 

beberapa aspek yaitu: memperhatikan materi, ketekunan dalam belajar, 



ketertarikan dalam belajar, keseringan belajar, komitmennya dalam memenuhi 

tugas-tugas sekolah, semangat dalam belajar dan kehadiran siswa di sekolah. 

2. Menurut Sardiman (2008: 83), ciri-ciri orang yang bermotivasi adalah sebagai 

berikut:  

a. Tekun menghadapi tugas 

b. Ulet menghadapi kesulitan 

c. Menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah 

d. Lebih senang bekerja mandiri 

e. Cepat bosan pada tugas-tugas rutin 

f. Dapat mempertahankan pendapatnya 

g. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 

h. Senang memecahkan masalah soal-soal 

 

Paradigma Penelitian 
Hubungan variabel independen dan variabel dependen tersebut dapat 

dilihat melalui paradigma sebagai berikut : 

Gambar 1.paradigma penelitian 

 

 

 

 

Hipotesis Penelitian 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

H0 : Terdapat Pengaruh antara Metode Mengajar terhadap Motivasi Belajar 

Mahasiswa jurusan Akuntansi. 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang artinya 

semua informasi atau data diperoleh diwujudkan dengan angka dan analisis yang 

digunakan adalah analisis statistik. 

Definisi Operasional 

Definisi operasional masing-masing variabel adalah : 

1. Pengertian metode mengajar. 

Metode  mengajar adalah cara yang dipergunakan oleh seorang dosen 

dalam mengadakan hubungan dengan mahasiswa pada saat berlangsungnya. 

2. Pengertian motivasi belajar. 

Metode Mengajar dosen 

X 

Motivasi Belajar 

Y 



 Motivasi belajar adalah dorongan dorongan yang timbul pada diri 

seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan 

tujuan tertentu.  

 

Populasi Dan Sampel Penelitian 

Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi S1 UMRAH 

yang terdaftar sebagai mahasiswa semester V (lima) yang aktif untuk tahun ajaran 

2012/2013. 

Sampel 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan probability 

sampling. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah purposive Sampling. Syarat penelitian ini yaitu Mahasiswa Semester V 

jurusan akuntansi yang telah mengambil matakuliah Teori Akuntansi dan 

AUDITING.  

Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, 

sebagai berikut: 

  
 

  (    )
 

Dimana: 

n =  Banyaknya Sampel 

N =  Banyaknya Populasi 

E = Nilai kritis (batas ketelitian) yang di inginkan (persen kelonggaran                         

ketidaktelitian karena pengambilan sampel dan populasi dalam penelitian ini 10%. 

Sehingga perhitungan pengambilan sampel pada penelitian ini adalah: 

  
   

  (         )
 = 

   

    
 = 70,32 maka dibulatkan menjadi 70. 

Sumber Data 

sumber data didalam penelitian ini adalah data primer yaitu sumber data yang 

diperoleh secara langsung tanpa perantara. Didalam penelitian ini sumber data 

diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner kepada responden, yang kemudian 

responden akan membaca dan menjawab pertanyaan yang menurut responden 

cocok. 

 

Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan kuisioner/angket.  



 Instrumen Penelitian 

Angket tertutup dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk skala likert 

dengan lima alternatif jawaban, sehingga responden tinggal memberi tanda silang 

(x) / (v) pada jawaban yang tersedia.  

 

Tabel 1. Alternatif Jawaban Menurut Skala Likert 

Alternatif Jawaban 
Skor untuk tiap 

pertanyaan 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

Berikut ini akan disampaikan rincian mengenai kisi-kisi instrument 

masing-masing variabel. 

Pada instrument Metode Mengajar (X) dengan 10 pertanyaan, Motivasi 

Belajar (Y) dengan 5 pertanyaan.  

 

Jenis Indicator Jumlah 

Metode Mengajar 

- menjelaskan,  

- pasif, membaca, 

- menguasai kelas, 

- mahasiswa aktif, 

- bebas berpendapat, 

- menyumbang pemikiran, 

- memecahkan masalah. 

10 

Motivasi Belajar 

- rajin dalam belajar, 

- tekun dalam belajar, 

- rapi dalam mengerjakan tugas, 

- memiliki jadwal belajar, 

- disiplin dalam belajar. 

5 

Total   15 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mendapatkan tingkat kevalidan dan 

kesahihan suatu instrument atau untuk menguji ketepatan antara data pada  objek 

yang sesungguhnya terjadi dan data yang peneliti kumpulkan. Pengujian validitas 

ini dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi. 

Rumus korelasi Product Moment dari Pearson, yaitu sebagai berikut: 
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√(  ∑    (∑  )) (  ∑   (∑  )
 



Keterangan: 

rXY : Koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

N : Jumlah responden 

ΣX : Jumlah skor variabel X 

ΣY : Jumlah skor variabel Y 

ΣX2 : Jumlah skor kuadrat variabel X 

ΣY2 : Jumlah skor kuadrat variabel Y 

ΣXY : Jumlah perkalian antara skor variabel X dengan skor variabel Y 

Butir soal dikatakan valid jika nilai sig lebih kecil dari 0,05. Sebaliknya 

jika nilai sig lebih kecil besar dari 0,05 maka butir soal dikatakan tidak valid. 

Butir instrument dianalisis dengan bantuan program computer SPSS 17for 

Windows. 

 Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi dari instrument 

sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat di percaya. Dikatakan 

reliable hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama. 

Uji Reliabilitas instrument digunakan rumus Cronbach,s Alpha atau rumus 

Alpha,yaitu : 

  [
 

   
] [   

∑  
 

  
 ] 

Keterangan : 
α : Reliabilitas instrumen  

k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑  
 
 : Jumlah varian butir 

  
 : Varians total 

 

Pengujian Cronbach’s Alpha digunakan untuk menguji tingkat keadilan 

(reliability) dari masing-masing angket variabel. Suatu kontruk/ variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach’s Alpha> 0,60 (Nunnaly dalam 

Ghozali,2006) 

Analisis Regresi Linear Sederhana 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi Linear 

Sederhana karena memiliki satu variabel independen dan satu variabel dependen. 

Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara metode 

mengajar terhadap motivasi belajar. Dalam pengolahan data, perhitungan regresi 

tersebut menggunakan bantuan SPSS 17. Persamaan yang diperoleh dalam 

analisis data tersebut sebagai berikut : 

Y= a + β x+ e 

Dimana : 

Y : Motivasi belajar 

a : Konstanta 



β : Koefisien Regresi 

x : Metode Mengajar 

e : Standar Error (Faktor Pengganggu diluar Model) 

 Uji normalitas 

Uji normalitas yang dipakai adalah uji normalitas dengan kolomogrov 

smirnov. Penerapan pada uji kolomogrov smirnov adalah jika signifikansi 

di bawah 0,05 berarti data yang akan di uji tersebut tidak normal. Jika 

signifikansi di atas 0,05 berarti data yang di uji normal. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Deskriptif penelitian 

Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 5 (lima) yang 

aktif di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi yang berjumlah 70 orang. Tingkat 

pengembalian kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5. Tingkat Pengembalian Kuesioner 

KETERANGAN Semester V 

JML 100% 

Kuesioner yang dikirim 100% 70 

Kuesioner yang kembali 100% 70 

Kuesioneryang tidak kembali - - 

Kuesioner yang dianalisis 100% 70 

         Sumber : data primer yang diolah 

Uji statistik deskriptif 

Hasil statistik deskriptif dari skor variabel x (metode mengajar), variabel 

dan variabel y (motivasi belajar mahasiswa), masing-masing item dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 6. Hasil statistik deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X 70 26 49 38.01 5.109 

Y 70 17 25 20.56 1.656 

Valid N (listwise) 70     
 

Sumber : Data olahan SPSS versi 17 

 

1. Nilai variabel Metode mengajar (x) memiliki nilai minimum sebesar 26, nilai 

maximum sebesar 49, dan nilai rata-rata sebesar 38.01 dan nilai standar deviasi 

sebesar 5.109 



2. Nilai variabel Motivasi Belajar (y) memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai 

maximum sebesar 25, dan nilai rata-rata sebesar 20.56 dan nilai standar deviasi 

sebesar 1.656. 

 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian Validitas Data 

Hasil spss for windows version 17.0 untuk uji validitas terhadap 

instrument data kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 7. 

Hasil uji validitas pearson’s product moment untuk metode mengajar  

No. 
pernyataan 

Sig.(2-
tailed) 

Sig. keterangan 

P1 .001 0,05 Valid 

P2 .000 0,05 Valid 

P3 .000 0,05 Valid 

P4 .000 0,05 Valid 

P5 .000 0,05 Valid 

P6 .000 0,05 Valid 

P7 .002 0,05 Valid 

P8 .000 0,05 Valid 

P9 .000 0,05 Valid 

P10 .000 0,05 Valid 

Sumber : Data olahan SPSS versi 17 

Tabel 9. 

Hasil uji validitas pearson’s product moment untuk motivasi belajar 

No. pernyataan Sig.(2-tailed) Sig. Keterangan 

P1 .000 0,05 Valid 

P2 .000 0,05 Valid 

P3 .000 0,05 Valid 

P4 .000 0,05 Valid 

P5 .000 0,05 Valid 

Sumber : Data olahan SPSS versi 17 

Pengujian Reliabilitas Data 
Tabel10. 

Hasil uji Reliabilitas dengan cronbach’s alpha untuk Metode Mengajar  dan 

motivasi belajar 

Reliability Statistics 

 
 
 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha N of Items 



Reliability Statistics 

 
 
 

Variabel 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

Metode Mengajar .762 11 

Motivasi belajar .768 6 

Sumber : Data olahan SPSS versi 17 

 

Berdasarkan uji reliabel terhadap 30 sampel yang diukur dengan 15 item 

pernyataan yang terdiri dari : 

1. Variabel x (metode mengajar) dengan 10 pernyataan yang valid. Setelah 

dilakukan uji reliabilitas, nilai cronbach’s alpha adalah .762 yang berarti 

variabel tersebut reliabel, karena memiliki cronbach’s alpha di atas 0,60. 

2. Variabel y (motivasi belajar) dengan 5 item pernyataan. Setelah dilakukan uji 

reliabilitas, nilai cronbach’s alpha adalah .768 yang berarti variabel tersebut 

reliabel karena memiliki cronbach’s alpha di atas 0,60. 

 

Pengujian Normalitas Data 

Pengujian normalitas data tersebut menggunakan one sample kormogorov 

smirnov test, dengan syarat jika asym sig (2-tailed) >0,05 maka data tersebut 

berdistribusi normal. Sebaliknya jika asym sig (2-tailed) <0,05 maka data 

distribusi tidak normal. Hasil dari uji normalitas dengan Kolmogrov Smirnov : 

 

Tabel 11. Hasil uji normalitas data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X Y 

N 70 70 

Normal Parameters
a,,b

 Mean 38.01 20.56 

Std. Deviation 5.109 1.656 

Most Extreme Differences Absolute .125 .154 

Positive .125 .146 

Negative -.079 -.154 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.044 1.288 

Asymp. Sig. (2-tailed) .226 .072 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
 
 

Hasil pengujian ini ditunjukkan dengan uji Kolmogrov – Smirnov yang 

menunjukkan hasil yang memiliki tingkat signifikasi  untuk Metode Mengajar (x) 

sebesar .226 yang > 0,05 dan Motivasi Belajar (y) sebesar .072 yang > 0,05. Hal 

ini berarti data tersebut terdistribusi normal. 

Pengujian Hipotesis 



Regresi Linear Sederhana 

Hasil spss for windows version 17.0 untuk uji analisis regresi linear 

sederhana dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 12 

Hasil uji analisis regresi linear sederhana  

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.877 1 3.877 1.422 .237
a
 

Residual 185.395 68 2.726   

Total 189.271 69    

a. Predictors: (Constant), X 

b. Dependent Variable: Y 
 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa Sig > 0,05, yang artinya bahwa  .237> 

0,05. Hal ini berarti H0 ditolak (Tidak terdapat Pengaruh antara metode mengajar 

terhadap motivasi belajar mahasiswa). 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 

metode mengajar terhadap motivasi belajar mahasiswa semester V Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi. Dari analisis penelitian dengan menggunakan 

analisis regresi linear sederhana diperoleh harga koefisien korelasi (r) sebesar .020 

dan koefisien determinasi sebesar .006 dan sig. sebesar .237. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai sig.> 0,05.  

Metode mengajar dosen ini dianalisis dengan menggunakan 10 pertanyaan. 

Sedangkan motivasi belajar mahasiswa dianalisis dengan 5 pertanyaan. 

Mahasiswa beranggapan bahwa rajin dalam belajar, tekun dalam belajar, rapi 

dalam mengerjakan tugas, memiliki jadwal belajar, disiplin dalam belajar tidak 

hanya dipengaruhi oleh cara dosen menjelaskan, membaca materi, menguasai 

kelas, membuat mahasiswa lebih aktif, memberi nilai, atau membantu mahasiswa 

memecahkan masalah. Tapi motivasi belajar adalah dorongan yang timbul pada 

diri seseorang, sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan 

tujuan tertentu. Artinya motivasi belajar pada mahasiswa tidak dipengaruhi oleh 

cara dosen mengajar, tetapi terletak pada diri mahasiswa itu sendiri. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara 

metode mengajar terhadap motivasi belajar mahasiswa semester V Fakultas 

ekonomi jurusan Akuntansi. Dari analisis penelitian dengan menggunakan analisis 

regresi linear sederhana diperoleh harga koefisien korelasi (r) sebesar .020 dan 

koefisien determinasi sebesar .006 dan sig. sebesar .237. sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai sig.> 0,05.  

 



SARAN 

Saran untuk penelitian selanjutnya 

Penelitian ini memberikan informasi bahwa tidak terdapat pengaruh antara metode 

mengajar terhadap motivasi belajar mahasiswa jurusan akuntansi fakultas 

ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar mahasiswa dipengaruhi 

oleh faktor lain diluar metode mengajar dosen. Oleh karena itu, diharapkan dalam 

penelitian selanjutnya dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar pada mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


