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ABSTRAK 

 Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor – faktor yang 

mempengaruhi Prestasi belajar mahasiswa Jurusan akuntansi Universitas Maritim 

Raja Ali Haji (UMRAH) Kepulauan Riau. Faktor – faktor yang diteliti antara lain 

Motivasi belajar, Partisipasi belajar, Pemahamn Akuntansi, Minat belajar dan 

Gaya belajar. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner 

sebanyak 83 eksemplar, yang diberikan kepada Mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Angkatan 2012 Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)   Provinsi 

Kepulauan Riau. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS 

versi 21.0 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pemahaman Akuntansi berpengaruh 

positif secara signifikan terhadap Prestasi Mahasiswa. Sedangkan Variabel 

Motivasi belajar, Partisipasi belajar, Minat dan Gaya belajar tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap Prestasi belajar.Tetapi secara silmutan variable-variabel 

tersebut diatas berpengaruh terhadap Prestasi  

 

Kata kunci : Motivasi, Partisipasi, pemahaman Akuntansi, Minat dan Gaya 

belajar dan Prestasi belajar. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 This study aims to determine the factors - factors that affect the learning 

achievement of students of dafertement of Maritim Raja Alihaji (UMRAH). 

Factor-factor examined include learning Motivasion, learning participation, 

understanding accounting, interest in learning and learning stely. The data 

colletion is done by questionnaire as many  83 copies, which si give to students 

majoring in accounting force 2012 Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) data were 

analyzed using SPSS 21.0   

 

The test results showed that the understanding accounting significantly 

positive effect on students achievement. While variable Motivation, to learn, study 

partipation, intrest and learning style does not significantly effect the achievement 

silmutan. but of the above variable affect the achievement. 

 

Key Words : Motivation, Partipation, Understanding of accounting, interest and    

learning style and accdemic achievement. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Pendidikan adalah usaha 

sadar untuk menumbuh kembangkan 

potensi sumber daya manusia 

melalui kegiatan pengajaran. UU 

Sistem Pendidikan Nasional No. 12 

Tahun 2012, menyatakan, bahwa 

untuk meningkatkan daya saing 

bangsa dalam menghadapi 

globalisasi di segala bidang, 

diperlukan pendidikan tinggi yang 

mampu mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta 

menghasilkan intelektual, ilmuwan, 

dan/atau profesional yang berbudaya 

dan kreatif, toleran, demokratis, 

berkarakter tangguh, serta berani 

membela kebenaran untuk 

kepentingan bangsa. Sementara 

untuk mendukung penyelenggaran 

pendidikan tinggi dan pengelolaan 

perguruan tinggi pemerintah telah 

mengeluarkan peraturan yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 

Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

Dalam era masyarakat 

ekonomi ASEAN (MEA) ini 

diperlukan langkah serius dan teliti 

untuk mengembangkan diri 

seseorang sebagai pembelajar 

mandiri sehingga nantinya 

diharapkan tidak kalah dalam 

bersaing dengan SDM dari Negara-

negara lain. Usaha untuk mencapai 

hasil belajar yang optimal dari proses 

belajar mengajar, seorang mahasiswa 

dapat dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal 

yaitu faktor yang timbul dari dalam 

diri mahasiswa itu sendiri 

diantaranya keadaan fisik, 

intelegensi, bakat, minat, keadaan 

emosi, dan gaya belajar. Sedangkan 

faktor eksternal yaitu faktor yang 

timbul dari luar diri siswa 

diantaranya dosen, teman, orang tua 

dan lingkungan belajar. 

Salah satu yang 

mempengaruhi dalam proses belajar 

mengajar adalah gaya belajar yang 

merupakan faktor internal sebagai 

penunjang hasil belajar yang optimal. 

Menurut Gordon Dryden dan Dr. 

Jeanette Vos, dalam Ahmad Muhinul 

(2010). Faktor dominan yang 

menentukan keberhasilan proses 

belajar adalah dengan mengenal dan 

memahami bahwa setiap individu 

unik dengan gaya belajar yang 

dimilikinya baik visual, auditorial 

maupun kinestetik yang berbeda satu 

dengan yang lain. Kesulitan yang 

timbul selama ini lebih disebabkan 

oleh gaya mengajar yang tidak sesuai 

dengan gaya belajar, dan yang lebih 

parah lagi seorang mahsiswa tidak 

mengenali gaya belajar mereka 

sendiri. 

Banyak faktor yang 

mempengaruhi kontribusi terhadap 

pencapaian Indeks Prestasi 

Kumulatif mahasiswa, salah satunya 

motivasi belajar. Motivasi belajar 

sangat berperan penting dalam 

proses belajar dikarenakan proses 

belajar membutuhkan interaksi dan 

partisipasi aktif dari para pembelajar 

untuk berhasil Saputra, dalam 

Puspitasari, (2010). 

Pada tingkat perguruan tinggi 

mahasiswa adalah orang-orang yang 

sedang mengikuti pendidikan 

tentunya mempunyai harapan akan 

keberhasilan studi demi masa 

depannya. Sebagai salah satu tolak 

ukur prestasi keberhasilan 



 

 

mahasiswa adalah nilai yang 

diperolehnya adalah tinggi yang 

dihitung dengan nilai rata-rata 

disebut Indek Prestasi Kumulatif 

(IPK). Indeks prestasi kumulatif 

merupakan angka yang menunjukkan 

prestasi atau kemajuan belajar 

mahasiswa secara kumulatif mulai 

dari semester pertama sampai dengan 

semester enam yang telah ditempuh 

(Nadziruddin dalam Puspitasari, 

2010). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Prestasi Belajar 

Menurut Slameto (2010) 

belajar merupakan suatu kegiatan 

menghafal sejumlah fakta-fakta. 

Sejalan dengan pendapat ini, maka 

seseorang yang telah belajar akan 

ditandai dengan banyaknya fakta-

fakta yang dapat dihafalkan. Prestasi 

belajar adalah sebuah kalimat yang 

terdiri dari dua kata,yakni prestasi 

dan belajar. Untuk memahami lebih 

jauh tentang pengertian prestasi 

belajar, peneliti menjabarkan makna 

dari kedua kata tersebut.  

Prestasi Belajar adalah hasil 

yang dicapai seseorang dalam 

pengusasaan pengetahuan dan 

keterampilan yang dikembangkan 

dalam pelajaran, lazimnya 

ditunjukkan dengan tes angka nilai 

yang diberikan oleh guru ( Asmara. 

2009). Menurut Hetika ( 2008), 

Prestasi Belajar adalah pencapaian 

atau kecakapan yang dinampakkan 

dalam keahlian atau kumpulan 

pengetahuan. Sedangkan menurut 

Harjati dalam Puspitasari (2010), 

menyatakan bahwa Prestasi 

merupakan hasil usaha yang 

dilakukan dam menghasilkan 

perubahan yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol untuk menunjukkan 

kemampuan pencapaian dalam hasil 

kerja dalam waktu tertentu. 

Dari pengertian di atas dapat 

diambil kesimpulan bahwa prestasi 

adalah hasil dari suatu kegiatan 

seseorang atau kelompok yang telah 

dikerjakan, diciptakan dan 

menyenangkan hati yang diperoleh 

dengan jalan bekerja. 

Selanjutnya untuk memahami 

pengertian tentang belajar berikut 

dikemukakan beberapa pengertian 

belajar diantaranya menurut Slameto 

(2010) dalam bukunya Belajar dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya 

bahwa belajar ialah suatu usaha yang 

dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri 

dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Muhibbin Syah 

dalam Budianto (2008) menerangkan 

bahwa belajar adalah tahapan 

perubahan seluruh tingkah laku 

individu yang relative menetap 

sebagai hasil pengalaman dan 

interaksi dengan lingkungan yang 

melibatkan proses kognitif.  

2.2  Motivasi Belajar 

Motivasi berasal dari kata “ 

movere” yang berarti dorongan atau 

menggerakan. “Motivasi sangat 

diperlukan dalam pelaksanaan 

aktivitas manusia karena motivasi 

merupakan hal yang dapat 

menyebabkan, menyalurkan dan 

mendukung perilaku manusia supaya 

mau bekerja giat dan antusias untuk 

mencapai hasil yang optimal” 

(Malayu S.P Hasibuan, 2005). 

Menurut Mc. Donald dalam 

Sardiman (2012), motivasi adalah 

perubahan energy dalam diri 

seseorang yang ditandai dengan 

munculnya “feelin” dan didahului 



 

 

dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan. Motivasi dapat juga 

dikatakan serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi 

tertentu, sehingga seseorang mau dan 

ingin melakukan sesuatu, dan bila ia 

tidak suka, maka akan suka itu. Jadi 

motivasi itu dapat dirangsang oleh 

faktor dari luar tetapi motivasi itu 

tumbuh didalam diri seseorang. 

Indikator dari motivasi 

(Dimyati dan Mudjiono, 2009)., 

yaitu:  

1. Cita-cita atau aspirasi 

mahasiswa.  

2. Kemampuan mahasiswa  

3. Kondisi mahasiswa.  

4. Kondisi lingkungan mahasiswa.  

5. Unsur-unsur dinamis dalam 

belajar dan pembelajaran.  

6. Upaya guru dalam 

membelajarkan mahasiswa.  

Motivasi mempunyai fungsi 

yang sangat penting dalam belajar 

mahasiswa, karena motivasi akan 

menentukan intensitas usaha belajar 

yang dilakukan oleh mahasiswa, hal 

ini berarti mahasiswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi akan tekun 

dalam belajar dan terus belajar secara 

kontinyu tanpa mengenal putus asa 

serta dapat mengesampingkan hal-

hal yang dapat mengganggu kegiatan 

belajar. 

Menurut Sardiman AM 

(2012) fungsi motivasi adalah:  

1. Mendorong manusia untuk 

berbuat. Motivasi dalam hal ini 

merupakan motor penggerak 

dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan. 

2.  Menentukan arah perbuatan, 

yaitu ke arah tujuan yang hendak 

dicapai, dengan demikian 

motivasi dapat memberi arah 

dan kegiatan yang harus 

dikerjakan sesuai dengan 

rumusan tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yaitu 

menentukan perbuatan-

perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna 

mencapai tujuan, dengan 

menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat 

bagi tujuan tersebut.  

Dalam belajar sangat 

diperlukan motivasi, motivation is an 

essential condition of learning. Hasil 

belajar akan menjadi optimal, kalau 

ada motivasi. Makin tepat motivasi 

yang diberikan, akan makin berhasil 

pula pelajaran itu.  

2.3  Partisipasi Belajar 

Banyak ahli memberikan 

pengertian mengenai konsep 

partisipasi. Bila dilihat dari asal 

katanya, kata partisipasi berasal dari 

kata bahasa Inggris “participation” 
yang berarti pengambilan bagian, 

pengikutsertaan.  

Partisipasi berarti peran serta 

seseorang atau kelompok masyarakat 

dalam proses pembangunan baik 

dalam bentuk pernyataan maupun 

dalam bentuk kegiatan dengan 

memberi masukan pikiran, tenaga, 

waktu, keahlian, modal dan atau 

materi, serta ikut memanfaatkan dan 

menikmati hasil –hasil pembangunan     

(I Nyoman Sumaryadi, 2010).  

Tilaar, (2009) 

mengungkapkan partisipasi adalah 

sebagai wujud dari keinginan untuk 

mengembangkan demokrasi melalui 

proses desentralisasi dimana 

diupayakan antara lain perlunya 

perencanaan dari bawah (bottom-up) 

dengan mengikutsertakan 

masyarakat dalam proses 

perencanaan dan pembangunan 

masyarakatnya. Menurut 



 

 

Sundariningrum dalam Sugiyah 

(2001: 38) mengklasifikasikan 

partisipasi menjadi 2 (dua) 

berdasarkan cara keterlibatannya, 

yaitu : 

a.   Partisipasi Langsung 

Partisipasi yang terjadi 

apabila individu menampilkan 

kegiatan tertentu dalam proses 

partisipasi. Partisipasi ini terjadi 

apabila setiap orang dapat 

mengajukan pandangan, membahas 

pokok permasalahan, mengajukan 

keberatan terhadap keinginan orang 

lain atau terhadap ucapannya. 

b.  Partisipasi tidak langsung 

Partisipasi yang terjadi apabila 

individu mendelegasikan hak 

partisipasinya. 

Cohen dan Uphoff yang 

dikutip oleh Siti Irene Astuti D 

(2011: 61-63) membedakan 

patisipasi menjadi empat jenis, yaitu 

pertama, partisipasi dalam 

pengambilan keputusan. Kedua, 

partisipasi dalam pelaksanaan. 

Ketiga, partisipasi dalam 

pengambilan pemanfaatan. Dan 

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. 

2.4 Pemahaman Akuntansi 

 Menurut Suwardjono (2009)  

pengetahuan akuntansi dapat 

dipandang dari dua sisi pengertian 

yaitu sebagai pengetahuan profesi 

(keahlian) yang dipraktekkan di 

dunia nyata dan sekaligus sebagai 

suatu disiplin pengetahuan yang 

diajarkan di perguruan tinggi. 

Akuntansi sebagai 

objek  pengetahuan di perguruan 

tinggi, akademisi memandang 

akuntansi sebagai dua bidang kajian 

yaitu bidang praktek dan teori. 

Bidang praktek berkepentingan 

dengan masalah bagaimana praktek 

dijalankan sesuai dengan prinsip 

akuntansi. Bidang teori 

berkepentingan dengan penjelasan, 

deskripsi, dan argumen yang 

dianggap melandasi praktek 

akuntansi yang semuanya dicakup 

dalam suatu pengetahuan yang 

disebut teori akuntansi (Yuniani, 

2010). 

 Paham dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia memiliki arti 

pandai atau mengerti 

benar sedangkan pemahaman adalah 

proses, cara, perbuatan memahami 

atau memahamkan. Ini berarti bahwa 

orang yang memiliki pemahaman 

akuntansi adalah orang yang pandai 

dan mengerti benar akuntansi.  

 Menurut Budhiyanto dan Ika 

dalam Yuniani (2010), tingkat 

pemahaman akuntansi mahasiswa 

dinyatakan dengan seberapa 

mengerti seorang mahasiswa 

terhadap apa yang sudah dipelajari 

yang dalam konteks ini mengacu 

pada mata kuliah-mata kuliah 

akuntansi. Tanda seorang mahasiswa 

memahami akuntansi tidak hanya 

ditunjukkan dari nilai-nilai yang di 

dapatkannya dalam mata kuliah, 

tetapi juga apabila mahasiswa 

tersebut mengerti dan dapat 

menguasai konsep-konsep yang 

terkait. Mahasiswa dapat dikatakan 

menguasai atau memahami akuntansi 

apabila ilmu akuntansi yang sudah di 

perolehnya selama ini dapat 

diterapkan dalam kehidupannya 

bermasyarakat atau dengan kata lain 

dapat dipraktekkan didunia kerja. 

Pendidikan akuntansi setidaknya 

harus dapat mempersiapkan peserta 

didik untuk memulai dan 

mengembangkan keaneragaman karir 

profesional dalam bidang Akuntansi.  

 

 



 

 

2.5  Minat Belajar 

Minat adalah suatu keadaan 

dimana seseorang 

mempunyaiperhatian terhadap 

sesuatu dan disertai keinginan untuk 

mengetahuidan mempelajari maupun 

membuktikan lebih lanjut Walgito 

(2010). Dalam belajar diperlukan 

suatu pemusatan perhatian agar apa 

yang dipelajari dapat dipahami. 

Sehingga mahasiswa dapat 

melakukan sesuatu yang sebelumnya 

tidak dapat dilakukan. Terjadilah 

suatu perubahan kelakuan. 

Perubahan kelakuan ini meliputi 

seluruh pribadi mahasiswa; baik 

kognitip, psikomotor maupun afektif. 

W. S Winkel dan Hastuti 

(2006) mengatakan bahwa minat 

adalah kecenderungan yang agak 

menetap untuk merasa tertarik pada 

bidang-bidang tertentu dan merasa 

senang berkecimpung dalam bidang 

itu, sedangkan menurut Witherington 

(2003) minat adalah kesadaran 

seseorang terhadap suatu objek, 

seseorang, suatu soal atau situasi 

tertentu yang mengadung sangkut 

paut dengan dirinya atau dipandang 

sebagai sesuatu yang sadar. 

Faktor-faktor yang mendasari 

minat menurut Crow&Crow yang 

diterjemahkan oleh Z. Kasijan dalam 

Febrianty (2013) yaitu faktor 

dorongan dari dalam, faktor 

dorongan yang bersifat sosial dan 

faktor yangberhubungan dengan 

emosional. Faktor dari dalam dapat 

berupakebutuhan yang berhubungan 

dengan jasmani dan kejiwaan. 

Timbulnya minat dari diri seseorang 

juga dapat didorong oleh adanya 

motivasi sosial yaitu mendapatkan 

pengakuan dan penghargaan dari 

lingkungan masyarakat dimana 

seseorang berada sedangkan factor 

emosional memperlihatkan ukuran 

intensitas seseorang dalam menanam 

perhatian terhadap suatu kegiatan 

atau obyek tertentu.  

Sedangkan menurut 

Suryabrata dalam Upami (2013) 

definisi minat adalah “Suatu rasa 

lebih suka dan rasa ketertarikan pada 

suatu hal atau aktivitas tanpa ada 

yang menyuruh”. Minat pada 

dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu hal diluar dirinya. 

Semakin kuat atau dekat hubungan 

tersebut semakin besar minatnya. 

Minat dapat diartikan sebagai 

“Kecenderungan yang tinggi 

terhadap sesuatu, tertarik, perhatian, 

gairah dan keinginan”. Pendapat lain 

tentang pengertian minat yaitu yang 

diungkapkan oleh Albertus yang 

diterjemahkan Sardiman dalam 

Budianto (2013) minat adalah 

“Kesadaran seseorang bahwa suatu 

obyek, seseorang, suatu soal maupun 

situasi yang mengandung sangkut 

paut dengan dirinya” (2006:32). 

Menurut Slameto (2010) 

minat adalah rasa lebih suka dan rasa 

keterikatan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. 

Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu 

diluar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, maka semakin 

besar minatnya. 

2.6  Gaya Belajar 

Menurut Nasution dalam 

Upami (2013) gaya belajar atau 

“learning style” mahasiswa yaitu 

cara mahasiswa bereaksi dan 

menggunakan perangsang – 

perangsang yang diterima dalam 

proses belajar. Menurut penulis gaya 

belajar adalah cara mahasiswa untuk 



 

 

membuat suatu strategi dalam belajar 

dan dapat berpengaruh terhadap hasil 

belajar seseorang tersebut. 

Para peneliti menemukan adanya 

berbagai gaya belajar pada 

mahasiswa yang dapat digolongkan 

menurut kategori tertentu. 

Mahasiswa berkesimpulan, bahwa: 

1. Setiap mahasiswa belajar 

menurut cara sendiri yang 

disebut gaya belajar. Juga 

guru mempunyai gaya 

mengajar masing – masing. 

2. Mahasiswa dapat 

menemukan gaya belajar itu 

dengan instrument tertentu. 

3. Kesesuaian gaya mengajar 

dengan gaya belajar 

mempertinggi efektivitas 

belajar. 

Informasi tentang adanya 

gaya belajar yang berbeda – beda 

mempunyai pengaruh atas kurikulum 

dan proses belajar mengajar. 

Masalah ini sangat kompleks, sulit, 

memakan waktu banyak, biaya yang 

tidak sedikit, frustrasi. 

Menurut Deporter dan 

Hernacki (2011) gaya belajar 

merupakan suatu kombinasi dari 

bagaimana seseorang meyerap, dan 

kemudian mengatur serta mengolah 

informasi. Gaya belajar bukan hanya 

berupa aspek ketika menghadapi 

informasi, melihat, mendengar, 

menulis dan berkata. Tetapi juga 

aspek pemrosesan informasi 

sekunsial, analitik, global atau otak 

kiri–otak kanan, aspek lain adalah 

ketika merespon sesuatu atas 

lingkungan belajar (diserap secara 

abstrak dan konkret). 

Dari pengertian – pengertian 

gaya belajar di atas, disimpulkan 

bahwa gaya belajar adalah cara yang 

cenderung dipilih mahasiswa untuk 

bereaksi dan menggunakan 

perangsang-perangsang dalam 

menyerap dan kemudian mengatur 

serta mengolah informasi pada 

proses belajar. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

 Budianto (2013) meneliti 

dengan judul penelitian Pengaruh 

motivasi belajar intrinsik dan minat 

belajar terhadap prestasi belajar 

mahasiswa pendidikan andministrasi 

perkantoran angkatan 2010 Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta. Teknik pengumpulan 

data menggunakan angket atau 

kuesioner dan dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa : 1) 

Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan motivasi belajar intrinsik 

terhadap prestasi belajar mahasiswa 

Program Studi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran angkatan 

2010 FE UNY. 2) Terdapat pengaruh 

positif dan signifikan minat belajar 

terhadap prestasi belajar mahasiswa 

Program Studi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran angkatan 

2010 FE UNY, 3) Terdapat pengaruh 

signifikan motivasi belajar intrinsik 

dan minat belajar secara bersama-

sama terhadap prestasi belajar 

mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Administrasi Perkantoran 

angkatan 2010 FE UNY. 

 Upami (2013), dengan judul 

penelitian Pengaruh gaya belajar, 

motivasi dan pemahaman akuntansi 

terhadap indeks prestasi mahasiswa 

akuntansi. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa gaya belajar 

tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap indeks prestasi, 

motivasi dalam penelitian ini tidak 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap indeks prestasi, 

dan pemahaman akuntansi tidak 



 

 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap indeks prestasi. 

jadi gaya belajar , motivasi dan 

pemahaman akuntansi tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap indeks prestasi.  

 Febriyani (2013), meneliti 

dengan judul Pengaruh partisipasi 

siswa dikelas dan lingkungan 

sekolah terhadap prestasi belajar 

akuntansi siswa kelas XI IPS MAN 

Tempel Tahun Ajaran 2012/2013. 

Teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik analisis regresi 

sederhana untuk mengetahui 

pengaruh Partisipasi Siswa di Kelas 

terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

dan pengaruh Lingkungan Sekolah 

terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

serta analisis regresi ganda untuk 

mengetahui pengaruh Partisipasi 

Siswa di Kelas dan Lingkungan 

Sekolah secara bersama-sama 

terhadap Prestasi Belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh kesimpulan: terdapat 

pengaruh positif dan signifikan, baik 

secara parsial maupun secara 

simultan Partisipasi Siswa di Kelas 

dan lingkungan sekolah terhadap 

Prestasi Belajar Akuntansi Siswa 

Kelas XI IPS MAN Tempel Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

 Diminarni (2010), meneliti 

pengaruh motivasi belajar, gaya 

belajar dan berpikir kritis terhadap 

indeks prestasi kumulatif. Dari hasil 

pengujian simultan diperoleh 

motivasi belajar, gaya belajar dan 

berpikir kritis berpengaruh secara 

simultan terhadap indeks prestasi 

kumulatif mahasiswa S1 reguler pagi 

program studi Akuntansi UPN 

“Veteran” Jawa Timur, sedangkan 

secara parsial diperoleh kesimpulan 

bahwa tidak terdapat pengaruh 

secara nyata antara motivasi belajar 

dan berpikir kritis terhadap indeks 

prestasi kumulatif mahasiswa S1 

reguler pagi program studi Akuntansi 

UPN “Veteran” Jawa Timur. 

Sedangkan untuk gaya belajar 

terdapat pengaruh secara nyata 

terhadap indeks prestasi kumulatif. 

Gaya belajar menjadi variabel yang 

dominan. 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif yaitu semua 

informasi diwujudkan dalam angka 

dan dianalisis berdasarkan analisis 

statistik.Selain itu penelitian ini 

bersifat expost facto.Penelitian 

expost facto “merupakan penelitian 

di mana variabel – variabel bebas 

telah terjadi ketika peneliti mulai 

dengan pengamatan variabel terikat 

dalam suatu penelitian, keterikatan 

antar variabel bebas dengan variabel 

terikat, sudah terjadi secara alami, 

dan peneliti dengan settingtersebut 

ingin melacak kembali jika 

dimungkinkan apa yang menjadi 

faktor penyebabnya” (Sukardi, 

2010). Penelitian ini dimaksudkan 

untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan dengan cara mencari 

besarnya pengaruh variabel-variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

3.2 Tempat, Objek dan Waktu 

Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di 

Universitas Maritim Raja Ali Haji 

Jurusan Akuntansi Semester VI yang 

beralamatkan di Jalan Politeknik 

Senggarang Kepulauan Riau. 

Adapun penelitian ini dilakukan pada 

tahun 2016. Objek dalam penelitian 

ini adalah Fakultas Ekonomi 



 

 

Universitas Maritim Raja Ali Haji. 

Sedangkan yang menjadi subjek 

penelitian adalah mahasiswa 

Akuntansi di Universitas Maritim 

Raja Ali Haji Tanjungpinang. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, 

objekatau kegiatan yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan 

olehpeneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulan (Sugiyono, 

2010).Variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam 

penelitian ini terdiri dari : 

Motivasi Belajar (X1), 

Partisipasi (X2), Pemahaman 

Akuntansi (X3), Minat 

Belajar (X4) dan Gaya 

Belajar (X5). 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah Prestasi 

Mahasiswa Jurusan 

Akauntansi yang diberi 

symbol (Y). 

3.4 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah  

generalisasi yang terdiri dari 

objek/subjek yang mempunyai 

kualitas karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan, Sugiyono (2005). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh mahasiswa jurusan akuntansi 

yang berada di semester 6 yang 

seluruhnya berjumlah 222 orang 

mahasiswa. 

3.5  Sampel 

Cara pengambilan sampel 

dilakukan dengan non probability 

sampling. Metode ini berupa 

purposive sampling. Syarat 

purposive sampling dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa fakultas ekonomi 

jurusan akuntansi program 

regular yang telah menempuh 

semester 6 di Universitas 

Maritim Raja Ali Haji 

Tanjungpinang. 

2. Telah menempuh minimal 

100 sistem kredit semester 

(SKS) karena diasumsikan 

bahwa mahasiswa tersebut 

telah mendapat manfaat 

maksimal dari pengajaran 

akuntansi. 

3. Telah mengambil dan lulus 

mata kuliah pokok akuntansi 

yaitu Pengantar Akuntansi I, 

Pengantar Akuntansi II, 

Akuntansi Keuangan 

Menengah 1, Akuntansi 

Keuangan Menengah 2, 

Akuntansi Keuangan 

Lanjutan 1, Akuntansi 

Keuangan Lanjutan 2, 

Auditing 1, Auditing 2, dan 

Teori Akuntansi. 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Analisis Data 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

populasi adalah seluruh mahasiswa 

semester VI, sedangkan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini 

sesuai dengan metode pengambilan 

sampel, yaitu purposive sampling 

sebanyak 84 orang responden. 

Sedangkan data responden yang 

kembali dan dapat diolah adalah 

sebanyak 78 responden.  

 

 

 

 
 



 

 

4.1.1Statistik Deskriptif 

 Berdasarkan hasil uji statistik 

deskriptif dapat jelaskan sebagai 

berikut : 

1. Variabel prestasi memiliki 

nilai minimum 2,50, nilai 

maksimum 3,95, nilai rata-

rata 3.3609dan standar 

deviasi 0.29379. 

2. Variabel motivasi belajar 

memiliki nilai minimum 2.00, 

nilai maksimum 4.00, nilai 

rata-rata 3.1548 dan standar 

deviasi 0.43033. 

3. Variabel partisipasi belajar 

memiliki nilai minimum 1.00, 

nilai maksimum 4.00, nilai 

rata-rata 2.4817 dan standar 

deviasi 0.29544. 

4. Variabel pemahaman 

akuntansi memiliki nilai 

minimum 1.00, nilai 

maksimum 4, nilai rata-rata 

3.3197dan standar deviasi 

0.35119. 

5. Variabel minat belajar 

memiliki nilai minimum 2.00, 

nilai maksimum 4.00, nilai 

rata-rata 3.2793 dan standar 

deviasi 0.43672 

6. Variabel gaya belajar 

memiliki nilai minimum 1.00, 

nilai maksimum 4.00, nilai 

rata-rata 2.7353 dan standar 

deviasi 0.38441 

4.1.2. Uji Validitas 

Pengujian validitas instrument 

dengan perangkat lunak SPSS, nilai 

validitas dapat dilihat pada nilai 

Pearson Correlation.Jika angka 

kolerasi yang diperoleh lebih besar 

daripada angka kritik ( rhitung > dari 

r table) maka instrument tersebut 

dikatakan valid,  atau dengan melihat 

nilai sig. (2 tailed), jika kurang dari 

0.05 maka signifikan.  

Variabel motivasi belajar terdiri dari 

14 item pernyataan, dari ke 14 item 

pernyataan tersebut semua item 

pernyataan untuk motivasi 

belajaradalah valid (r hitung > r table ). 

Maka item-item kuesioner untuk 

motivasi belajar dapat dipergunakan 

untuk penelitian berikutnya. 

4.1.3 Uji Realibilitas 

Pengujian realibilitas dilakukan 

untuk menguji konsistensi jawaban 

responden atas seluruh pertanyaan 

atau pertanyaan yang digunakan. 

Pengujian realibilitas berguna untuk 

mengetahui apakah  instrument yang 

dalam hal ini kuesioner dapat 

digunakan lebih dari satu kali, paling 

tidak oleh responden yang sama 

(Umar, 2000). Teknik statistik yang 

digunakan untuk pengujian tersebut 

dengan koefisien cronbach’s alpha 

dengan bantuan software 

SPSS.Cronbach’s Alpha merupakan 

uji realibilitas untuk alternatif 

jawaban lebih dari dua. Menurut 

Suparmono dan Utami (2004) secara 

umum suatu instrumen dikatakan 

reliable jika memiliki koefisien 

cronbach’s alpha.0.6. 

4.2 Uji  Asumsi Klasik 

Untuk dapat melakukan analisis 

regresi berganda perlu prngujuan 

asumsi klasik sebagai persyaratan 

dalam analisis agar datanya dapat 

bermakna dan bermanfaat.Menurut 

Lubis (2007) dalam membuat uji 

regresi.Uji Asumsi Klasik meliputi 

uji normalitas, uji multikolinearitas, 

dan uji heterokesdastisitas. 

4.2.1 Uji Normalitas  

Menurut Umar (2000) uji normalitas 

berguna untuk mengetahui apakah 

variabel dependen, independen atau 

keduanya berdistribusi normal, 

mendekati normal atau tidak. Untruk 

menguji normalitas digunakan 2 



 

 

metode pengujian yaitu Normal 

p_plot dan diagram histogram. 

Jika data ternyata tidak berdistribusi 

normal, analisis non parametric 

termasuk model-model regresi dapat 

digunakan.Mendeteksi apakah dua 

berdestribusi normal atau tidak dapat 

diketahui dengan mengambarkan 

penyebaran data melalui sebuah 

grafik diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi 

normalitas.Sebagaimana 

dikemukakan oleh Lubis (2007) data 

dalam keadaan normal apabila 

distribusi data menyebar disekitar 

garis diagonal. 

4.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas berguna untuk 

mengetahui apakah pada model 

regrensi yang diajukan telah 

ditentukan korelasi kuat, terdapat 

masalah multikolinieritas yang harus 

diatasi.Menurut Singgih Santoso 

(2000) model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi 

antar variabel indepndensi. 

Ketentuan untuk mendeteksi ada 

tidaknya multikolinieritas yaitu: 

Jika nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) tidak lebih dari 10, dan nilai 

Tolerance tidak kurang dari 0,1 

maka model dapat digunakan 

terbebas dari multikolinieritas 

VIF=1/Tolerance, jika VIF=0 maka 

Tolerance =1/10 atau 0,1 semakin 

tinggi VIF maka semakin rendah 

Tolerance. 

 

4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedatisitas bertujuan 

menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Pengujian heteroskedastisitas 

dapat dilihat pada grafik Scatterplot 

antara nilai prediksi variabel 

independen yaitu ZPRED dengan 

residunya SRESID.Selain dapat 

dilihat dengan grafik Scatterplot, uji 

heteroskedastisitas juga dapat dilihat 

dengan uji glejser.Uji glejser 

mengusulkan untuk meregres nilai 

absolute residual (UbsUt) sebagai 

variabel Dependen.Jika variabel 

independen secara signifikan 

mempengaruhi UbsUt maka ada 

indikasi heteroskedastisitas, 

sebaliknya jika variabel independen 

tidak mempengaruhi UbsUt maka 

tidak ada indikasi 

heteroskedastisitas.Pada tabel 

Coefficients terlihat motivasi belajar, 

partisipasi belajar, pemahaman 

akuntansi, minat belajar dan gaya 

belajar memiliki nilai Sig. 1.000 atau 

lebih dari 0.05 sehingga dapat 

diputuskan bahwa dalam penelitian 

ini tidak ada indikasi 

heteroskedastisitas.  

Uji heteroskedastisitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual 

suatu pengamatan lain. Jika varians 

dari residual suatu pengamatan lain 

tetap disebut homokedastisitas, 

sedangkan uantuk varians yang 

berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Cara memprediksinya adalah: 

a. Titik-titik data menyebar di 

atas dan di bawah  atau 

disekirat nilai 0 

b. Titik-titik data tidak 

mengumpul hanya diatas atau 

di bawah saja 

c. Penyebaran tititk-titik data 

tidak boleh membentuk pola 

begelombang melebar 

kemudian menyempit dan 

melebar kembali 



 

 

d. Penyebaran titik-tititk data 

sebaliknya tidak berpola 

(Lubis;2007). 

4.3 Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis yang di 

ajukan dilakukan dengan melihat 

rata-rata nilai variabel yang 

dipakai.Kuesioner diarahkan untuk 

menjawab positif atau negarif. 

Interval jawaban terdiri dari 1 sampai 

dengan 4, dan jawaban point 3 dan 

point 4 merupakan jawaban positif 

karena jawaban point 4 adalah selalu 

dan point 3 adalah sering. Untuk 

menguji hipotesis mengenai 

pengaruh motivasi belajar, partisipasi 

belajar, pemahaman akuntansi, minat 

belajar dan gaya belajar secara 

silmultan dan parsial terhadap 

prestasi mahasiswa yang dalam hal 

ini diukur dengan indeks 

prestasikumulatif digunakan 

pengujian hipotesis secara silmultan 

dengan uji F dan secara persial 

dengan uji t. 

4.3.1 Uji F 

Uji F menguji pengaruh simultan 

antara variabel independen terhadap 

variabel dependen. Adapun langkah-

langkah dalam pengambilan 

keputusan uji F adalah sebagai 

berikut: 

Ho : β = 0, motivasi belajar, 

partisipasi belajar, pemahaman 

akuntansi, minat belajar dan gaya 

belajar tidak berpengaruh secara 

silmultan terhadap prestasi 

mahasiswa. 

Ho : β 0, Motivasi belajar, 

partisipasi belajar, pemahaman 

akuntansi, minat belajar dan gaya 

belajar berpengaruh secara simultan 

terhadap prestasi mahasiswa. 

 Dari tabel ANOVA diatas 

diperoleh nilai F_hitung sebesar 

53.871 dengan nilai probabilitas (sig) 

= 0.000. Nilai F_hitung 53.871 

>F_tabel 2,342, dan nilai sig. lebih 

kecil dari nilai probabilitas 0.05 atau 

nilai 0.000<0.05; maka H0 diterima, 

berarti secara bersama-sama 

(simultan) Motivasi belajar, 

partisipasi belajar, pemahaman 

akuntansi, minat belajar dan gaya 

belajar berpengaruh secara simultan 

terhadap prestasi mahasiswa. 

4.3.2 Uji t 

Pengujian hipotesis secara parsial 

dilakukan dengan uji t, yaitu menguji 

pengaruh parsial antara variabel 

independen terhadap variabel 

dependen, dengan asumsi bahwa 

variabel lain diangap konstan. 

Adapun langkah-langkah dalam 

pengambilan keputusan untuk uji t 

adalah sebagai berikut: 

Ho : β = 0, Motivasi 

belajar, partisipasi belajar, 

pemahaman akuntansi, minat belajar 

dan gaya belajar tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap prestasi 

mahasiswa. 

Ho : β  0, Motivasi 

belajar, partisipasi belajar, 

pemahaman akuntansi, minat belajar 

dan gaya belajarberpengaruh secara 

parsial terhadap prestasi mahasiswa. 

Untuk mencari t tabel dengan df 

=N2. Taraf nyata 5% dapat dengan 

mengunakan tabel t. Dasar 

pengambilan keputusan adalah: 

a. Jika t hitung > t tabel 

maka Ha diterima dan Ho 

ditolak 

b. Jika t hitung < t tabel 

maka Ha tidak dapat diterima  

dan Ho tidak dapat ditolak 

 

 



 

 

  Uji Koefisiensi Determinasi 

(Adjusted R
2
) 

 Uji ini bertujuan untuk 

mengukur kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan 

variabel dependen. Berikut ini hasil 

ujinya: 

 Pembahasan 

4.4.1 Pengaruh Motivasi Belajar 

terhadap Prestasi Mahasiswa 

Jurusan Akuntansi 

 Motivasi dalam belajar 

merupakan faktor yang penting 

dalam mencapai prestasi mahasiswa, 

karena motivasi merupakan keadaan 

yang mendorong keadaan mahasiswa 

untuk melakukan belajar.Namun 

dalam hal ini prestasi belajar 

mahasiswa tidak hanya dipengaruhi 

oleh motivasi belajar, dikarenakan 

banyak hal lain diluar dari motivasi 

yang terkadang memberi peran yang 

lebih besar terhadap prestasi 

mahasiswa. Dorongan dari pihak luar 

juga dapat mempengaruhi prestasi 

mahasiswa bahkan lingkungan 

belajar juga dapat mempengaruhi 

prestasi mahasiswa. 

 Dalam penelitian ini, hasil 

penelitian menunjukan bahwa tidak 

ada pengaruh antar motivasi belajar 

terhadap prestasi mahasiswa di 

jurusan akuntansi UMRAH.Hal ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Upami (2013) 

dan Diminarni (2010) yang 

menyatakan bahwa motivasi belajar 

tidak berpengaruh terhadap prestasi 

mahasiswa. Hal ini mungkin dapat 

disebabkan oleh kurangnya motivasi 

atau keinginan mahasiswa untuk 

menjalankan proses belajar, yang 

juga dapat disebabkan oleh faktor 

lain.  

4.4.2 Pengaruh Partisipasi Belajar 

terhadap Prestasi Mahasiswa 

Jurusan Akuntansi 

 Partisipasi belajar dalam 

proses pembelajaran sangat penting 

karena dapat mempengaruhi prestasi 

mahasiswa. Partisipasi mahasiswa 

merupakan bentuk dari keaktifan 

mahasiswa di dalam kelas. Tetapi 

mahasiswa yang aktif juga tidak serta 

merta dapat berhasil dalam proses 

belajar jika tidak didukung oleh 

bakat dari diri mahasiswa itu sendiri. 

Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang telah peneliti 

lakukan, yaitu partisipasi belajar 

mahasiswa tidak berpengaruh 

terhadap prestasi mahasiswa jurusan 

akuntansi UMRAH. Ini berarti 

bahwa penelitian ini tidak sejalan 

dengan peneliti sebelumnya yaitu 

Febriyani (2013) yang menyatakan 

bahwa partisipasi siswa dalam 

pembelajaran sangat penting untuk 

menciptakan suasana pembelajaran 

yang aktif, kreatif, dan 

menyenangkan, sehingga dapat 

mempengaruhi prestasi mahasiswa. 

 Masalah ini juga dapat 

disebabkan oleh kurang aktifnya 

mahasiswa dalam mencari informasi 

untuk menunjang studinya. Misalnya 

mahasiswa yang hanya datang dan 

pulang kuliah sesuai dengan jadwal 

hanya untuk memenuhi syarat 

pertemuan kuliah untuk dapat 

melanjutkan dan memenuhi syarat 

mengikuti ujian.  

4.4.3 Pengaruh Pemahaman 

Akuntansi Terhadap 

Prestasi Mahasiswa 

Jurusan Akuntansi 

 Tingkat pemahaman 

akuntansi mahasiswa dinyatakan 

dengan seberapa mengerti seseorang 

terhadap apa yang sudah dia pelajari, 



 

 

dalam konteks ini mengacu pada 

matakuliah-matakuliah 

akuntansi,Budianto (2013). Dalam 

penelitian ini menunjukan bahwa 

pemahaman akuntansi sangat 

berpengaruh terhadap prestasi 

mahasiswa, karena mahasiswa yang 

paham tentang apa yang sudah dia 

pelajari itu artinya mahasiswa bisa 

mengikuti, dan adanya keinginan 

serta minat dalam mengikuti 

pelajaran yang dia senangi.  

 Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh 

Upami (2013) yang menyatakan 

bahwa pemahaman akuntansi 

mempunyai hubungan yang 

berlawanan arah dengan risiko yang 

sistematis. Dimana setiap kenaikan 

pemahaman akuntansi satu satuan, 

maka prestasi mahasiswa akan naik. 

4.4.4 Pengaruh Minat Belajar 

terhadap Prestasi 

Mahasiswa Jurusan 

Akuntansi 

 Minat belajar mempengaruhi 

proses dan hasil belajar dalam hal ini 

prestasi mahasiswa, jika  seseorang 

siswa tidak berminat untuk 

mempelajari sesuatu tidak dapat 

diharapkan bahwa dia akan berhasil 

dengan baik dalam mempelajari hal 

tersebut, sebaliknya kalau seseorang 

mempelajari sesuatu dengan penuh 

minat, maka dapat diharapkan bahwa 

hasilnya akan lebih baik.  

 Namun hal diatas tidak 

sejalan dengan hasil penelitian yang 

telah peneliti lakukan, dalam 

penelitian ini menghasilkan bahwa 

minat belajar tidak berpengaruh 

terhadap prestasi mahasiswa, hal ini 

disebabkan mahasiswa yang 

memiliki minat terhadap pelajaran 

dan tidak didukung dengan 

keinginan serta tidak adanya 

dorongan dari lingkungan dan 

fasilitas yang kurang 

memadai.Penelitian ini juga bertolak 

belakang dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Budianto 

(2013). 

 Mahasiswa yang tidak 

memiliki minat belajar dapat 

disebabkan oleh kurangnya minat 

dalam mengikuti perkuliahan 

misalnya, mahasiswa yang kuliah 

sambil bekerja atau mahasiswa yang 

salah memilih jurusan. Mahasiswa 

yang salah dalam memilih jurusan 

yang dikehendakinya dapat 

menyebabkan mahasiswa terpaksa 

mengikuti perkuliahan tanpa ada 

minat sama sekali untuk mau tau 

tentang materi yang diajarkan. 

4.4.5 Pengaruh Gaya Belajar 

terhadap Prestasi 

Mahasiswa Jurusan 

Akuntansi 

 Gaya belajar mahasiswa juga 

dapat mempengaruhi prestasi 

mahasiswa, gaya belajar merupakan 

kunci untuk mengembangkan kinerja 

dalam pekerjaan, sekolah, dan dalam 

situasi antar pribadi. Dengan begitu 

gaya belajar akan mempengaruhi 

seseorang dalam menyerap dan 

mengolah informasi menjadi 

prestasi. Jadi gaya belajar 

mempengaruhi prestasi. Tetapi gaya 

belajar mahasiswa yang tidak serius 

dalam menerima proses belajar 

mengajar tidak berarti akan 

menyebabkan mahasiswa itu 

mendapatkan prestasi yang rendah, 

begitu juga sebaliknya. Karena 

mahasiswa yang memiliki gaya 

belajar yang rendah tidak berarti 

akan mendapatkan prestasi yang 

rendah pula, bahkan bisa sebaliknya. 

 Dalam penelitian ini 

menunjukan gaya belajar tidak 



 

 

berpengaruh terhadapprestasi 

mahasiswa, penelitian ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Upami (2013). 

4.4.6 Pengaruh Motivasi Belajar , 

Partisipasi Belajar, 

Pemahaman Akuntansi, 

Minat Belajar dan Gaya 

Belajar terhadap Prestasi 

Mahasiswa Jurusan 

Akuntansi. 

 Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa semua variabel 

yaitu motivasi belajar, partisipasi 

belajar, pemahaman akuntansi, minat 

belajar dan gaya belajar berpengaruh 

secara simultan terhadap prestasi 

mahasiswa. Hal ini ditunjukan 

dengan hasil uji simultan atau uji F 

dengan nilai 53.871 dimana nilai F 

hitung > F Tabel 2.342 dan nilai 

signifikannya dengan nilai 0.000 

lebih kecil dari 0.05. 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis 

dan pembahasan tentang pengaruh 

motivasi belajar, partisipasi belajar, 

pemahaman akuntansi, minat belajar 

dan gaya belajar terhadap prestasi 

belajar mahasiswa Program Studi 

Akuntansi Angkatan 2012 Fakultas 

Ekonomi Universitas Maritim Raja 

Ali Haji, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Motivasi belajar 

tidak berpengaruh terhadap 

prestasi mahasiwa Jurusan 

akuntansi angkatan 2012 

Universitas Maritim Raja Ali 

Haji.  

2. Variabel Partisipasi belajar 

tidak berpengaruh terhadap 

prestasi mahasiswa Jurusan 

akuntansi angkatan 2012 

Universitas Maritim Raja Ali 

Haji.  

3. Variabel Pemahaman 

Akuntansi berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi 

belajar mahasiswa Program 

Studi Akuntansi angkatan 

2012 Fakultas Ekonomi 

UMRAH, hal ini dibuktikan 

dari nilai t hitung lebih besar 

dari t tabel (14.267>1.666) 

dan nilai signifikansi sebesar 

0,000, yang berarti kurang 

dari 0,05 (0,000<0,05). 

Variabel Pemahaman 

akuntansi mempunyai 

pengaruh yang positif 

terhadap prestasi belajar 

mahasiswa. Dengan adanya 

pengaruh positif ini, 

menginformasikan bahwa 

semakin tinggi dan baik 

pemahaman akuntansi 

mahasiswa, maka akan 

meningkatkan prestasi belajar 

mahasiswa juga semakin 

baik. 

4. Variabel minat belajar tidak 

berpengaruh terhadap prestasi 

belajar mahasiswa Jurusan 

akuntansi angkatan 2012 

Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. 

5. Variabel gaya belajar tidak 

berpengaruh terhadap prestasi 

belajar mahasiswa Jurusan 

akuntansi angkatan 2012 

Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. 

6. Secara simultan variabel-

variabel penelitianya itu 

motivasi belajar, partisipasi 

belajar, pemahaman 

akuntansi, minat belajar dan 

gaya belajar terdapat 

pengaruh yang signifikan 



 

 

terhadap prestasi mahasiswa 

akuntansi angkatan 2012 di 

Fakultas Ekonomi 

Universitas Maritim Raja Ali 

Haji. Hal ini dapat dilihat 

darinilai F hitung yang lebih 

besardari F table yaitu 53.871 

> F_tabel 2,342, dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.000 

dimana lebih kecil dari 0.05.  

7. Besarnya koefisien 

determinasi (R2) sebesar 

78.9% Hasil ini 

mengindikasikan bahwa 

prestasi belajar mahasiswa 

dapat dijelaskan oleh variable 

motivasi belajar, partisipasi 

belajar, pemahaman 

akuntansi, minat belajar dan 

gaya belajar. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan kesimpulan di atas, maka 

disarankan sebagai berikut: 

1. Hendaknya mahasiswa 

meningkatkan pemahaman 

akuntansi dan menjadikan 

belajar sebagai kebutuhan 

untuk masa depan yang lebih 

baik, meningkatkan kualitas 

belajar, mempelajari kembali 

materi yang telah 

disampaikan oleh dosen, dan 

selalu bersemangat dalam 

mengerjakan tugas-tugas 

kuliah agar mendapatkan IPK 

yang optimal, sehingga visi, 

misi dan tujuan Program 

Studi Akuntansi Fakultas 

Ekonomi UMRAH akan 

dapat mudah dicapai. 

2. Untuk peneliti berikutnya 

hendaknya dapat 

menambahkan variable lain 

yang kiranya dapat dijadikan 

sebagai referensi dan 

diharapkan hasil penelitian 

ini dapat dipakai sebagai 

bahan pertimbangan dalam 

manangani permasalahan-

permasalahan belajar 

mahasiswa utamanya prestasi 

belajar yang ada pada 

mahasiswa agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik.  
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