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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (JAUB) didirikan pada 

atahun 1977 berdasarkan SK. Direktur Jenderal Pendidikan NO 835/DJ/77. Pada periode 

kepemimpinan Ketua jurusan yang pertama, JAUB telah secara luas mambangun kerjasama 

dengan Jurusan Akuntansi PTN terkemuka di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan 

beberapa kantor akuntan publik dalam mengembangkan pendidikan yang relevan. Pada tahun 

1982 JAUB berhak memberi gelar “Akuntan” bagi lulusannya sesuai dengan UU No. 

34/1954. Komitmen terhadap kualitas tercemin pada peresmian Pusat Pengembangan 

Akuntansi (PPA) pada tahun 1989 oleh Ditjen Dikti. PPA yang disponsori oleh Bank Dunia 

ini berdiri dengan membawa misi untuk mengembangkan pendidikan akuntansi di Indonesia. 

Pada periode yang sama, JAUB juga ditunjuk sebagai salah satu dari 6 jurusan akuntan PTN 

terkemuka yang berhak melaksanakan Ujian Negara Akuntansi (UNA). Pada tahun 1997, 

JAUB mendapatkan peringkat akreditasi tertinggi yaitu A bintang empat (A****) dari Badan 

Akreditasi Nasional (BAN). Pada bulan Mei tahun 2004, JAUB kembali memperoleh 

peringkat akreditasi tertinggi “A” berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional 

RI No: 12/BAN-PT/AK-VII/SI/IV/2004. Terakhir pada Februari 2003, JAUB mendapat ijin 

resmi untuk melaksanakan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) dari Dirjen Dikti (surat ijin 

no. 3569/D/T/2002) berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 
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VISI 

Menjadi pusat unggulan di bidang pendidikan dan riset akuntansi, dengan berdasarkan 

pada nilai-nilai profesionalisme dan etika, untuk memberi manfaat yang besar bagi 

para stakeholders-nya. 

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan akuntansi (S1) yang berkualitas tinggi dan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat pengguna. 

2. Menyelenggarakan riset yang mendukung penyelenggaraan pendidikan akuntansi dan 

penerapan good governance baik di sektor publik maupun swasta. 

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pendidikan dan 

riset. 

Gambar 4.1 
Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

 

 

Sumber: Website jurusan Akuntansi (http://feb.ub.ac.id/jurusan-akuntansi) 
 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya beralamat di Jl. MT. Haryono 

165 Malang 65145. Telp. 0341-555000 (Hunting), 551396 Fax. 0341-553834 E-mail: 
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feb@ub.ac.id. Website: http://www.feb.ub.ac.id dan untuk website jurusan akuntansi dapat 

diakses pada http://feb.ub.ac.id/jurusan-akuntansi. 

 

4.1.2 Gambaran Karakteristik Responden Hasil Pengumpulan Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa data internal yaitu data yang diperoleh 

dari obyek penelitian yaitu data empiris yang berkaitan dengan prestasi belajar mahasiswa 

S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. 

Instrumen utama dalam penelitian adalah kuesioner yang diberikan kepada mahasiswa 

sebagai responden dalam penelitian ini untuk diisi sendiri untuk kemudian dilakukan 

pengecekan atas kelengkapan jawaban responden. Angket atau kuesioner yang diberikan 

kepada responden dalam penelitian ini bersifat tertutup dimana alternatif-alternatif 

jawaban telah disediakan pada masing-masing butir pertanyaan. 

Sebelum dianalisis, dilakukan terlebih dahulu upaya pengukuran skor untuk item-

item pertanyaan dengan menggunakan skala Likert. Alternatif penelitian dalam 

pengukuran item-item diterapkan secara bervariasi sesuai kategori pertanyaan, misalnya: 

tidak setuju (skor 1), kurang setuju (skor 2),  setuju (skor 3) dan sangat setuju (skor 4). 

Kuesioner yang telah disebarkan sebanyak 70 set sesuai dengan jumlah perhitungan 

sample dan telah dilakukan tabulasi data untuk mengelompokkan setiap jawaban. Dalam 

pengecekan, semua kuesioner dinyatakan lengkap dan layak untuk dilakukakan analisis 

lanjutan untuk memperoleh gambaran dan informasi yang dibutuhkan peneliti dalam 

penelitian ini. 
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Tabel 4.1 
Jenis Kelamin Responden 

No. Jenis Kelamin Frekuensi  Persentase  

1 Laki-laki 37 53% 

2 Perempuan 33 47% 

 Total 70 100% 
Sumber: Data primer diolah, 2014 

Pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa mayoritas responden (mahasiswa S1 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang) yang 

ditemui dilapangan berjenis kelamin laki-laki. Tidak kurang dari 53% responden atau 

sejumlah 37 mahasiswa adalah laki-laki dari total 70 responden. Sisa responden yaitu 33 

pegawai atau 47% berjenis kelamin perempuan.  

Tabel 4.2 
Usia Responden 

No. Usia Frekuensi  Persentase  

1 19 tahun 2 3% 

2 20 tahun 0 0% 

3 21 tahun 47 67% 

4 22 tahun 21 30% 

 Total 70 100% 
Sumber: Data primer diolah, 2014 

Tabel 4.2 merupakan tabel Usia Responden. Dan para responden sebagian besar 

berusia 21 tahun. Tidak kurang dari 47 responden berusia 21 tahun atau 67% dari total 

responden. 30% responden berusia 22 tahun atau sejumlah 21 mahasiswa. Sisanya mahasiswa 

berusia 19 tahun sebanyak 2 orang atau 3%.  

Tabel 4.3 
Angkatan Responden 

No. Angkatan Frekuensi  Persentase  

1 2009 2 3% 

2 2010 68 97% 

 Total 70 100% 
Sumber: Data primer diolah, 2014 
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Pada tabel 4.3 diatas, menjelaskan tentang angkatan responden penelitian. Responden 

yang dituju dalam penelitian ini adalah mahasiswa akhir, dengan mayoritas rata-rata angkatan 

2010, sejumlah 68 responden atau 97%. Sedangkan sisa responden merupakan mahasiswa 

angkatan 2009 yaitu sebanyak 2 responden atau 3%.  

 

4.1.3 Hasil Analisa Data 

4.1.3.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

1) Uji Validitas Instrumen Penelitian 

 Pengujian validitas instrumen penelitian secara lengkap tersaji pada Lampiran 1. 

Apabila nilai probabilitas (sig.) hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 atau 5% maka instrumen 

penelitian dinyatakan valid dan sebaliknya apabila nilai probabilitas (sig.) lebih dari 0,05 atau 

5% maka instrumen penelitian dinyatakan tidak valid. 

Tabel 4.4 
Hasil Pengujian Validitas Instrumen 

Variabel Item r Sig. Keterangan 

X1 X1.1 0,701 0,000 Valid 

 X1.2 0,649 0,000 Valid 

 X1.3 0,693 0,000 Valid 

 X1.4 0,637 0,000 Valid 

 X1.5 0,707 0,000 Valid 

X2 X2.1 0,554 0,000 Valid 

 X2.2 0,580 0,000 Valid 

 X2.3 0,753 0,000 Valid 

 X2.4 0,690 0,000 Valid 

 X2.5 0,713 0,000 Valid 

 X2.6 0,631 0,000 Valid 

 X2.7 0,556 0,000 Valid 

 X2.8 0,514 0,000 Valid 

 X2.9 0,597 0,000 Valid 

 X2.10 0,589 0,000 Valid 
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Variabel Item r Sig. Keterangan 

 X2.11 0,637 0,000 Valid 

 X2.12 0,467 0,000 Valid 

 X2.13 0,565 0,000 Valid 

 X2.14 0,562 0,000 Valid 

 X2.15 0,672 0,000 Valid 

 X2.16 0,657 0,000 Valid 

X3 X3.1 0,617 0,000 Valid 

 X3.2 0,717 0,000 Valid 

 X3.3 0,807 0,000 Valid 

 X3.4 0,649 0,000 Valid 

Y Y1 0,720 0,000 Valid 

 Y2 0,612 0,000 Valid 

 Y3 0,511 0,000 Valid 

 Y4 0,735 0,000 Valid 

 Y5 0,602 0,000 Valid 

 Y6 0,723 0,000 Valid 

 Y7 0,705 0,000 Valid 

 Y8 0,719 0,000 Valid 

 Y9 0,426 0,000 Valid 

 Y10 0,334 0,005 Valid 

 Y11 0,673 0,000 Valid 

 Y12 0,308 0,009 Valid 

 Y13 0,472 0,000 Valid 

 Y14 0,556 0,000 Valid 
Sumber: Lampiran 1 

Tabel di atas memperlihatkan semua nilai probabilitas (sig) < 0.05, sehingga semua 

item pertanyaan dinyatakan valid. 
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2) Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Pengujian reliabilitas disajikan pada Lampiran 2. Variabel dinyatakan reliabel jika 

nilai koefisien alpha cronbach lebih besar dari 0.6. 

Tabel 4.5 
Hasil Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Variabel bebas Alpha Keterangan 

Motivasi (X1) 0,923 Reliabel 

Lingkungan Belajar  (X2) 0,923 Reliabel 

Perilaku Belajar (X3) 0,860 Reliabel 
Sumber: Lampiran 2 

Tabel di atas memperlihatkan semua nilai alpha cronbach > 0.6, sehingga semua 

variabel penelitian dinyatakan reliabel. 

 

4.1.3.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

 

1) Karakteristik Variabel Motivasi (X1) 

Pendapat mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang mengenai indikator-indikator yang ada dalam Karakteristik 

Variabel Motivasi ditunjukkan oleh tabel berikut: 

Tabel 4.6 
Indikator  Pendorong Mahasiswa Untuk Mengikuti Perkuliahan 

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Keterpaksaan dari orangtua 1 3 4,3%
2 Pengaruh teman 2 3 4,3%
3 Diri sendiri tapi kurang tertarik materinya 3 14 20,0%
4 Diri sendiri karena tertarik dengan materinya 4 50 71,4%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Dari tabel 4.6 diatas, sebagian besar mahasiswa yang menyatakan bahwa pendorong 

mereka untuk mengikuti perkuliahan adalah diri mereka sendiri karena mereka memang 
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tertarik dengan materi perkuliahan, yaitu sebanyak 50 mahasiswa atau 71,4% dari total 

responden. Sedangkan mereka yang tetap mengikuti perkuliahan meskipun kurang tertarik 

dengan materi, sebanyak 14 mahasiswa atau 20%. Sisa responden menyatakan bahwa mereka 

mengikuti perkuliahan karena dorongan keterpaksaan dari orang tua dan pengaruh teman, 

masing-masing sebesar 4,3% atau 3 mahasiswa. 

Tabel 4.7 
Indikator  Waktu Untuk Mengulang Materi Kuliah 

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak ada kesempatan mengulang 1 6 8,6%
2 Menjelang ujian 2 21 30,0%
3 Menjelang adanya kuis 3 36 51,4%
4 Setelah pulang dan sebelum berangkat kuliah 4 7 10,0%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Dari indikator waktu pengulangan materi kuliah yang telah didapat, mayoritas 

mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Malang, mengulang materi ketika menjelang adanya kuis. Sebanyak 36 responden atau 

51,4% menyetujui hal tersebut. Dan sebanyak 21 responden atau 30% menyatakan bahwa 

mereka mengulangi materi kuliah yang telah di dapat ketika menjelang ujian. 7 responden 

atau 10% dari total responden menyatakan mereka mengulangi materi kuliah setelah 

pulang dan sebelum berangkat kuliah sedangkan sisanya 6 responden atau 8,6% 

menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengulang materi kuliah. 
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Tabel 4.8 
Indikator  Kebiasaan Belajar Selama Kuliah 

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak belajar 1 6 8,6%
2 Belajar jika akan ada ujian 2 18 25,7%
3 Kadang-kadang belajar 3 36 51,4%
4 Belajar secara rutin 4 10 14,3%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Pada tabel 4.8 diatas, dapat dilihat kebiasaan belajar mahasiswa S1 Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang selama masa 

kuliah. Tidak kurang dari 36 mahasiswa atau 51,4% dari total responden menyatakan 

bahwa mereka kadang-kadang saja belajar. Sedangkan 10 mahasiswa atau 14,3% 

menyatakan bahwa mereka belajar secara rutin selama masa kuliah. 25,7% responden atau 

18 orang menyatakan bahwa tidak ada kebiasaan belajar selama masa  kuliah dan mereka 

akan belajar hanya jika akan menghadapi ujian. Dan sisa responden sebanyak 6 mahasiswa 

atau 8,6% sama sekali tidak memiliki kebiasaan belajar selama masa kuliahnya. 

Tabel 4.9 
Indikator  Mengumpulkan Tugas Kuliah 

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak pernah tepat waktu 1 0 0,0%
2 Jarang tepat waktu 2 6 8,6%
3 Kadang-kadang tepat waktu 3 15 21,4%
4 Tepat waktu 4 49 70,0%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Dari indikator kebiasaan waktu dalam mengumpulkan tugas, seperti yang terlihat pada 

tabel 4.9 diatas, mayoritas mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang selalu mengumpulkan tugas kuliah yang diberikan dosen 

tepat pada waktunya, yaitu sebanyak 49 mahasiswa atau 70% dari total responden. 15 
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mahasiswa atau 21,4% mengumpulkan tugas kuliah dari dosen kadang tepat waktu 

kadang tidak. Sedangkan 6 responden atau 8,6% menyatakan bahwa mereka jarang 

mengumpulkan tugas kuliah dari dosen sesuai dengan deadline waktu pengerjaan. 

Tabel 4.10 
Indikator  Alokasi Waktu Belajar Setiap Hari  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak ada alokasi waktu khusus 1 10 14,3%
2 ± 30 menit/hari 2 4 5,7%
3 ± 1 jam/hari 3 37 52,9%
4 > 1 jam/hari 

4 19 27,1%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang memahami tugas mereka sebagai seorang mahasiswa yaitu belajar. 

Dari tabel diatas, sebagian besar mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang memiliki waktu khusus yang dialokasikan untuk 

belajar kurang lebih satu jam per hari sebanyak 37 mahasiswa atau 52,9%. Mahasiswa 

yang mengalokasikan waktu belajar lebih dari satu jam per hari, sebanyak 19 orang atau 

27,1%. Dan 4 orang responden memiliki alokasi waktu untuk belajar selama kurang lebih 

30 menit per hari. Sedangkan sisa responden sebanyak 10 orang atau 14,3% menyatakan 

bahwa mereka tidak menyediakan waktu khusus untuk belajar setiap harinya. 

Tabel 4.11 
Indikator  Penyelesaian Tugas Kuliah 

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Menyuruh teman untuk mengerjakan 1 3 4,3%
2 Dipandu teman dalam mengerjakan 2 8 11,4%
3 Diskusi dengan teman dalam pengerjaan 3 37 52,9%
4 Mengerjakan sendiri 

4 22 31,4%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 
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 Berdasarkan tabel diatas, dalam setiap tugas yang diberikan dosen, mahasiswa S1 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang banyak 

yang mendiskusikannya dengan teman dalam pengerjaan. Tidak kurang dari 37 responden 

atau 52,9% yang menyetujui pernyataan tersebut. Dan 11,4% atau 8 mahasiswa 

membutuhkan teman untuk memandu mereka dalam pengerjaan tugas yang diberikan oleh 

dosen. Sedangkan 3 responden atau 4,3% menyatakan bahwa mereka menyuruh teman 

yang mengerjakan tugas kuliahnya. Sisa responden sebanyak 22 mahasiswa atau 31,4% 

mengaku bahwa mereka mengerjakan sendiri tugas-tugas kuliah yang diberikan oleh 

dosen. 

 

2) Karakteristik Variabel Lingkungan Belajar (X2) 

 Pendapat mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang mengenai indikator-indikator yang ada dalam Karakteristik 

Variabel Lingkungan Belajar ditunjukkan oleh tabel berikut: 

a. Lingkungan Rumah 

Tabel 4.12 
Indikator  Hubungan Dengan Anggota Keluarga 

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak akrab dan sering bertengkar 1 0 0,0%
2 Kurang akrab 2 11 15,7%
3 Cukup akrab 3 14 20,0%
4 Sangat akrab 

4 45 64,3%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

  Dari tabel diatas, indikator yang menyatakan hubungan mahasiswa dengan seluruh 

anggota keluarga di lingkungan rumah, mayoritas mendapat respon positif dari mahasiswa. 

Yang artinya, kebanyakan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat akrab dengan seluruh 
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anggota keluarganya masing-masing. Sebanyak 45 responden atau 64,3% menyetujui 

pernyataan tersebut sedangkan 20% responden menyatakan bahwa hubungan mereka dengan 

seluruh anggota keluarga cukup akrab. Namun 15,7% responden atau sebanyak 11 

mahasiswa mengaku bahwa hubungan mereka dengan seluruh anggota keluarganya tidak 

begitu akrab. 

Tabel 4.13 
Indikator  Kondisi Tempat dan Peralatan Belajar yang Dimiliki Memadai  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak setuju 1 2 2,9%
2 Kurang setuju 2 11 15,7%
3 Setuju 3 35 50,0%
4 Sangat Setuju 

4 22 31,4%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 

Untuk indikator kondisi tempat belajar dan peralatan belajar yang dimiliki oleh 

mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Malang dirumah telah memadai, mayoritas setuju dan sangat setuju. Yaitu 35 mahasiswa 

atau 50% menyatakan setuju dan 22 mahasiswa atau 31,4% sangat setuju. Sedangkan 11 

mahasiswa merasa kurang setuju dan 2 mahasiswa menyatakan tidak setuju bahwa 

kondisi tempat mereka belajar dirumah beserta peralatan belajarnya telah memadai. 

Tabel 4.14 
Indikator  Perekonomian Keluarga Mendukung Kebutuhan Kuliah  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak setuju 1 5 7,1%
2 Kurang setuju 2 5 7,1%
3 Setuju 3 40 57,1%
4 Sangat Setuju 

4 20 28,6%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 
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  Dari tabel indikator kondisi perekonomian keluarga cukup mendukung seluruh 

kebutuhan kuliah mahasiswa, sebagian besar responden menyatakan setuju yaitu 40 

responden atau 57,1%. Dan pernyataan mereka di dukung oleh 20 mahasiswa atau 28,6% 

yang menyatakan sangat setuju. Namun 5 responden kurang setuju dan sisanya tidak setuju 

bahwa kondisi perekonomian keluarga mereka telah cukup mendukung pemenuhan semua 

kebutuhan kuliahnya.  

Tabel 4.15 
Indikator  Lingkungan Rumah Tenang dan Kondusif untuk Belajar  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak setuju 1 5 7,1%
2 Kurang setuju 2 8 11,4%
3 Setuju 3 37 52,9%
4 Sangat Setuju 

4 20 28,6%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

  Dari tabel 4.15 di atas, dapat diketahui bahwa kondisi lingkungan rumah mahasiswa 

tenang dan kondusif untuk belajar. Karena sebagian besar menyatakan setuju dan sangat 

setuju yaitu 37 mahasiswa setuju atau 52,9% dan 20 mahasiswa atau 28,6% sangat setuju. 

Sedangkan 8 mahasiswa atau 11,4 menyatakan kurang setuju dengan pernyataan bahwa 

kondisi lingkungan rumah mereka tenang dan kondusif untuk belajar. Dan sisa responden 

menyatakan tidak setuju. 

Tabel 4.16 
Indikator  Tingkat Perhatian Orang tua Terhadap Pendidikan Anak  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak ada perhatian 1 3 4,3%
2 Kurang perhatian 2 6 8,6%
3 Cukup perhatian 3 23 32,9%
4 Sangat perhatian 

4 38 54,3%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 
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 Indikator tingkat perhatian orang tua terhadap pendidikan anak dapat dilihat pada 

tabel diatas. Menurut 38 mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang, atau 54,3% dari total responden mengakui bahwa orang 

tua sangat perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. 23 responden menjawab bahwa 

orangtua mereka cukup perhatian sedangkan 8,6% atau 6 orang responden mengakui 

bahwa orang tua mereka kurang perhatian. Sisa responden menyatakan bahwa orangtua 

mereka tidak memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan anak.  

 

b. Lingkungan Kampus 

Tabel 4.17 
Indikator  Dosen Memadai Baik Dari Segi Kuantitas Maupun Kualitas 

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak setuju 1 1 1,4%
2 Kurang setuju 2 16 22,9%
3 Setuju 3 41 58,6%
4 Sangat Setuju 

4 12 17,1%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Pada tabel 4.17 diatas, indikator bahwa jumlah dosen yang ada telah memadai baik 

dari segi kuantitas maupun kualitas untuk mendukung prestasi belajar mahasiswa S1 Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, didukung oleh 41 

mahasiswa atau 58,6% yang menyatakan setuju dan 12 mahasiswa atau 17,1% yang 

menyatakan sangat setuju. Sedangkan 16 responden atau 22,9% menyatakan kurang 

setuju dengan pernyataan bahwa jumlah dosen dan kualitas yang mereka miliki telah 

memadai dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Sisa responden menyatakan tidak 

setuju yaitu 1,4% dari total responden. 
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Tabel 4.18 
Indikator  Peralatan Belajar Lengkap dan Dalam Kondisi Bagus   

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak setuju 1 4 5,7%
2 Kurang setuju 2 21 30,0%
3 Setuju 3 36 51,4%
4 Sangat Setuju 

4 9 12,9%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Tabel 4.18 diatas yang memuat pernyataan bahwa peralatan belajar di lingkungn 

kampus lengkap dan dalam kondisi bagus, disetujui oleh 36 mahasiswa S1 Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang atau 51,4%. 

Pernyataan setuju ini didukung oleh 9 mahasiswa atau 12,9% dengan menyatakan sangat 

setuju atas pernyataan bahwa peralatan belajar di lingkungan kampus lengkap dan dalam 

kondisi bagus. Namun 30% responden menyatakan kurang setuju dengan pernyataan 

tersebut dan sisa responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut.  

Tabel 4.19 
Indikator  Gedung Pengajaran Sesuai Dengan Persyaratan Sarana Prasarana 

Pengajaran  
No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak setuju 1 7 10,0%
2 Kurang setuju 2 14 20,0%
3 Setuju 3 44 62,9%
4 Sangat Setuju 

4 5 7,1%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Mayoritas mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang setuju dengan pernyataan bahwa gedung pengajaran sesuai 

dengan persyaratan sarana prasarana pengajaran, yaitu sebanyak 44 responden atau 
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62,9%. Dan pernyataan tersebut didukung oleh 5 responden atau 7,1% dengan menjawab 

sangat setuju. Namun 20% rseponden kurang setuju dan 10% responden tidak setuju 

dengan pernyataan bahwa gedung pengajaran telah sesuai dengan prasyarat sarana dan 

prasana pengajaran. Menurut mereka gedung pengajaran masih butuh berbenah dan 

perbaikan lagi. 

Tabel 4.20 
Indikator  Memiliki Lebih Dari Satu Teman Baik di Kampus  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak setuju 1 2 2,9%
2 Kurang setuju 2 3 4,3%
3 Setuju 3 28 40,0%
4 Sangat Setuju 

4 37 52,9%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Dari tabel indikator bahwa mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang memiliki lebih dari satu teman baik di kampus, 

mayoritas responden menyatakan sangat setuju yaitu sebanyak 37 responden atau 52,9% 

dari total responden. Dan 28 responden atau sebesar 40% mendukung dengan menjawab 

setuju bahwa mereka memiliki teman baik di kampus lebih dari satu orang. Sedangkan 3 

responden menyatakan kurang setuju dan sisa responden menyatakan tidak setuju. 

Tabel 4.21 
Indikator  Komunikasi yang Sudah Berjalan Baik   

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak ada 1 4 5,7%

2 
Komunikasi mahasiswa dengan mahasiswa 
saja 2 19 27,1%

3 Komunikasi dosen dengan mahasiswa saja 
3 9 12,9%

4 

Komunikasi dosen dengan mahasiswa, 
mahasiswa dengan dosen dan mahasiswa 
dengan mahasiswa 4 38 54,3%

 Total  70 100%
Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 
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 Untuk mendukung tercapainya proses belajar mengajar yang baik harus ada 

komunikasi antara dosen dengan mahasiswanya, mahasiswa dengan dosen, dan mahasiswa 

dengan mahasiswa. Menurut 38 mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang seperti yang terlihat pada tabel diatas, atau sebesar 

54,3% menyatakan bahwa komunikasi yang telah berjalan dengan baik adalah komunikasi 

dosen dengan mahasiswanya, komunikasi mahasiswa dengan dosen dan komunikasi antar 

mahasiswa. Sedangkan 9 responden atau 12,9% menilai bahwa komunikasi yang telah 

berjalan dengan baik adalah komunikasi dosen dengan mahasiswanya saja. Sebanyak 19 

responden atau 27,1% menilai bahwa komunikasi yang telah berjalan dengan baik adalah 

komunikasi antar mahasiswa saja dan sisa respoonden menilai bahwa hingga saat ini 

belum terjalin komunikasi yang baik antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan 

dosen maupun antar sesama mahasiswa. 

Tabel 4.22 
Indikator  Terdapat Aturan dan Sanksi Tegas yang Konsekuen dan Konsisten   

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak setuju 1 4 5,7%
2 Kurang setuju 2 13 18,6%
3 Setuju 3 37 52,9%
4 Sangat Setuju 

4 16 22,9%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Ada aturan dan sanksi tegas yang konsekuen dan konsisten dalam mendukung 

kegiatan belajar mengajar di kampus. Indikator ini mendapat jawaban setuju dari mahasiswa 

S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 

sebanyak 37 mahasiswa atau 52,9% dan didukung oleh 16 mahasiswa atau 22,9% dengan 

jawaban sangat setuju. Namun sebanyak 13 mahasiswa atau 18,6% menyatakan kurang 

setuju dan sisa responden menyatakan tidak setuju bahwa telah ada aturan dan sanksi 

tegas yang konsekuen dan konsisten dalam mendukung kegiatan belajar mengajar di 
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kampus. Menurut mereka  masih ada aturan yang fleksibel dan bisa di toleransi mengenai 

sanksinya. Tergantung tingkat pelanggarannya, ringan atau berat. Misal ada aturan 

dilarang mengaktifkan handphone atau menggunakan handphone dalam kelas selama 

proses belajar mengajar, namun masih banyak mahasiswa yang tidak mengindahkan 

aturan ini. 

 

c. Lingkungan Masyarakat 

Tabel 4.23 
Indikator  Lembaga Non-formal Pemberi Keterampilan di Lingkungan Sekitar  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak ada 1 8 11.4%
2 Ada, kurang dari 3 lembaga 2 20 28,6%
3 Ada, antara 3-5 lembaga  3 33 47,1%
4 Ada, lebih dari 5 lembaga 

4 17 24,3%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Adanya lembaga non-formal pemberi kursus keterampilan atau tempat les disekitar 

lingkungan tempat mahasiswa tinggal, mengindikasikan bahwa keinginan belajar masyarakat 

setempat tinggi. Sebanyak 33 responden atau 47,1% menyatakan bahwa dilingkungan sekitar 

tempat tinggal mereka terdapat lembaga non-formal pemberi kursus keterampilan atau tempat 

les antara 3 lembaga hingga 5 lembaga. Menurut 17 responden atau 24,3%, dilingkungan 

sekitar tempat tinggalnya terdapat lembaga non-formal lebih dari 5 lembaga dan 20 

responden atau 28,6% menyatakan ada lembaga non-formal namun kurang dari 3 lembaga. 

Sedangkan sisa responden menyatakan bahwa dilingkungan sekitar tempat mereka tinggal 

tidak ada lembaga non-formal pemberi kursus keterampilan atau tempat les. 
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Tabel 4.24 
Indikator  Ada Organisasi Kepemudaan, Olahraga, Keagamaan dan Koperasi yang 

Diikuti  
No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Ada, tapi tidak satupun yang diikuti 1 21 30,0%

2 
Ada, ikut organisasi yang dinilai 
menguntungkan saja 2 12 17,1%

3 Ada, ikut organisasi yang disenangi saja 3 33 47,1%
4 Ada, semua organisasi diikuti 

4 4 5,7%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Dari 70 responden menyatakan bahwa ada organisasi baik itu organisasi kepemudaan, 

organisasi olahraga, organisasi keagamaan maupun koperasi di lingkungan sekitar tempat 

mereka tinggal. Namun untuk aktif mengikuti, 33 responden  atau 47,1% mengakui bahwa 

mereka hanya mengikuti organisasi yang disenangi saja. 4 responden atau 5,7% mengikuti 

semua organisasi yang ada. Sedangkan 12 responden atau 17,1% mengikuti organisasi yang 

dinilai menguntungkan bagi mereka. Sisa responden sebesar 30% mengakui tidak ikut 

organisasi apapun yang ada di lingkungan sekitar tempat mereka tinggal. 

Tabel 4.25 
Indikator  Partisipasi Dalam Kegiatan Masyarakat   

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak pernah ikut berpartisipasi 1 23 32,9%
2 Hanya ketika diminta Ketua RT/RW 2 15 21,4%
3 Hanya untuk kegiatan yang disenangi 3 25 35,7%

4 Selalu aktif dalam mengikuti setiap kegiatan 
dalam masyarakat yang ada 4 7 10,0%

 Total  70 100%
Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Pada tabel 4.25 dapat dilihat keaktifan responden dalam mengikuti kegiatan yang 

diadakan oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Sebanyak 25 responden atau 35,7% 

mengikuti kegiatan yang disenangi saja yang diadakan oleh masyarakat sekitar tempat 
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tinggalnya. 10% responden selalu aktif dalam mengikuti setiap kegiatan dalam masyarakat 

yang ada. Sebagian responden yaitu sebanyak 15 orang atau 21,4% mengikuti kegiatan 

masyarakat di lingkungan sekitar hanya ketika diminta oleh Ketua RT/RW dan sisa 

responden sebanyak 23 orang atau 32,9% menyatakan tidak pernah ikut berpartisipasi dalam 

kegiatan apapun yang diadakan oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya. 

Tabel 4.26 
Indikator  Ketersediaan Fasilitas Umum yang Memadai di Lingkungan Sekitar  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak tersedia 1 0 0,0%

2 
Sudah tersedia dan lengkap namun belum 
memuaskan 2 15 21,4%

3 Sudah tersedia lengkap  3 40 57,1%
4 Tersedia lengkap dan memuaskan 

4 15 21,4%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Fasilitas-fasilitas umum yang banyak tersedia di lingkungan tempat tinggal seperti 

tempat ibadah, tempat hiburan, sarana komunikasi dan sarana memperoleh informasi dinilai 

telah tersedia dengan lengkap dan memadai oleh 40 responden atau 57,1%. Sedangkan 15 

responden atau 21,4% menyatakan bahwa fasilitas-fasilitas umum yang tersedia tersebut telah 

cukup lengkap dan memuaskan. Namun responden dengan jumlah yang sama menilai bahwa 

fasilitas umum yang ada, meskipun memadai dan lengkap tapi tidak memuaskan. 

Tabel 4.27 
Indikator  Acara Televisi yang Sering Ditonton 

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak melihat televisi 1 12 17,1%
2 Hanya acara infotainment 2 1 1,4%
3 Hanya acara yang disenangi saja 3 55 78,6%
4 Semua acara tidak ada pengecualian 

4 2 2,9%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 
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 Faktor media massa juga dapat mempengaruhi prestasi belajar. Acara televisi yang 

beragam mulai tayangan infotainment, olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi, musik, 

berita, dan lain-lain. Acara televisi yang sering ditonton oleh 55 responden atau 78,6% dari 

total responden adalah acara-acara televisi yang disenangi saja. 2,9% responden menyatakan 

semua acara televisi selalu ditonton tanpa ada pengecualian. Dan hanya 1,4% responden yang 

selalu menonton acara infotainment. Sedangkan sisa responden sebanyak 12 responden atau 

17,1% mengaku tidak menonton televisi. 

 

3) Karakteristik Variabel Perilaku Belajar (X3) 

Pendapat mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang mengenai indikator-indikator yang ada dalam Karakteristik 

Variabel Perilaku Belajar ditunjukkan oleh tabel berikut: 

Tabel 4.28 
Indikator  Terbiasa Menyusun Rencana Belajar  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak setuju 1 3 4,3%
2 Kurang setuju 2 20 28,6%
3 Setuju 3 42 60,0%
4 Sangat Setuju 

4 5 7,1%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Pada tabel 4.28 diatas dapat dilihat jawaban responden mengenai indikator mahasiswa 

terbiasa menyusun rencana belajarnya. Sebanyak 42 responden atau 60% dari total responden 

menyatakan bahwa mereka setuju dengan kebiasaan menyusun rencana belajar mulai dari 

target, strategi hingga evaluasi. Dan 5 responden turut mendukung pernyataan tersebut 

dengan menjawab sangat setuju. Namun 20 responden atau 28,6% dari total responden 

menyatakan kurang setuju bahwa mereka terbiasa menyusun rencana belajar mulai dari 
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target, strategi hingga evaluasi. Dan sisa responden sebanyak 3 orang atau 4,3% menyatakan 

tidak setuju. 

Tabel 4.29 
Indikator  Terbiasa Membuat Jadwal Belajar Pribadi  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak setuju 1 8 11,4%
2 Kurang setuju 2 20 28,6%
3 Setuju 3 33 47,1%
4 Sangat Setuju 

4 9 12,9%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang terbiasa membuat jadwal belajar pribadi. Hal ini disetujui oleh 

sebagian besar responden yaitu 33 responden atau 47,1% dan didukung oleh 9 responden 

atau 12,9% dari total responden. Sedangkan 20 responden atau sebesar 28,6% kurang 

setuju dengan pernyataan tersebut dan 8 responden menyatakan tidak setuju. 

Tabel 4.30 
Indikator  Mengatur Alokasi Waktu Belajar Untuk Masing-masing Materi Kuliah  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak setuju 1 6 8,6%
2 Kurang setuju 2 24 34,3%
3 Setuju 3 40 57,1%
4 Sangat Setuju 

4 6 8,6%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang mengatur alokasi waktu belajar untuk masing-masing materi kuliah 

agar penggunaan waktu belajar jadi efisien. Pernyataan ini disetujui oleh 40 responden 

atau 57,1% dari total responden dan didukung oleh 6 responden yang menyatakan sangat 

setuju. Sebaliknya, 24 responden atau sebesar 34,3% kurang setuju dengan pernyataan 
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bahwa mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang mengatur alokasi waktu belajar untuk masing-masing materi kuliah 

agar penggunaan waktu belajar jadi efisien dan 8,6% lainnya tidak setuju. Alasan yang 

dikemukakan adalah bahwa mereka belajar secara fleksibel. Tidak ada pengaturan alokasi 

waktu belajar karena mereka lebih melihat pada tingkat kesulitan materi kuliah pada saat 

itu. Bila memang membutuhkan waktu lebih untuk menguasai materi, mereka akan 

menambahkan langsung dan mengurangi atau bahkan tidak mengalokasikan waktu untuk 

beberapa materi yang sudah dipahami di kelas. 

Tabel 4.31 
Indikator  Disiplin Menjalankan Rencana dan Jadwal Belajar yang Telah Dibuat  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 Tidak setuju 1 5 7,1%
2 Kurang setuju 2 18 25,7%
3 Setuju 3 42 60,0%
4 Sangat Setuju 

4 5 7,1%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Tabel 4.31 menyajikan ragam jawaban responden mengenai indikator yang 

menyatakan bahwa mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang disiplin dalam menjalankan rencana dan jadwal belajar 

yang telah dibuat. Mayoritas responden sebanyak 42 orang atau 60% dari total responden 

setuju dengan pernyataan bahwa mereka disiplin dalam menjalankan rencana dan jadwal 

belajar yang telah dibuat. Dan sebanyak 5 responden mendukung dengan jawaban sangat 

setuju. Namun 18 dari total 70 responden kurang setuju dengan pernyataan tersebut dan 

7,1% sisanya tidak setuju.  
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4) Karakteristik Variabel Prestasi Belajar (Y) 

 

Pendapat mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang mengenai indikator-indikator yang ada dalam Karakteristik 

Variabel Prestasi Belajar ditunjukkan oleh tabel berikut: 

Tabel 4.32 
Indikator  Nilai IPK  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 5 7,1%
3 B 3 30 42,9%
4 A 

4 35 50,0%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Pada tabel 4.32 diatas, tersaji jawaban responden mengenai nilai IPKnya. 35 

responden atau 50% dari total responden menjawab bahwa IPK mereka masuk dalam 

kategori A. Sedangkan 30 responden atau 42,9% memiliki nilai IPK setara B. Sisa responden 

yaitu 7,1% mempunyai nilai IPK setara C. 

Tabel 4.33 
Indikator  Nilai Mata Kuliah Pengantar Akuntansi I  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 8 11,4%
3 B 3 33 47,1%
4 A 

4 27 38,6%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Untuk indikator nilai mata kuliah Pengantar Akuntansi I, mayoritas mahasiswa S1 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 

mendapatkan nilai B yaitu sebanyak 33 responden atau 47,1% dari total responden dan 
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mendapat nilai A sebanyak 27 responden atau 38,6%. Sisa responden mengaku 

mendapatkan nilai C. 

Tabel 4.34 
Indikator  Nilai Mata Kuliah Pengantar Akuntansi II 

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 9 12,9%
3 B 3 33 47,1%
4 A 

4 28 40,0%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Pada tabel diatas, tersaji jawaban responden mengenai indikator nilai mata kuliah 

Pengantar Akuntansi II. Sebagian besar mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang mendapatkan nilai B untuk mata kuliah tersebut 

yaitu sebanyak 33 responden atau 47,1% dari total responden dan sebanyak 28 mahasiswa 

mendapatkan nilai A. Sedangkan sisa responden sebanyak 9 orang atau 12,9% mendapat 

nilai C untuk mata kuliah Pengantar Akuntansi II. 

Tabel 4.35 
Indikator  Nilai Mata Kuliah Akuntansi Keuangan I  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 18 25,7%
3 B 3 34 48,6%
4 A 

4 18 25,7%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Sebagian besar mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang mendapatkan nilai B untuk mata kuliah Akuntansi 

Keuangan I, yaitu 48,6% dari total responden. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.35 diatas 

yang menyajikan informasi mengenai jawaban responden terhadap indikator nilai mata 
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kuliah Akuntansi Keuangan I. Sedangkan 25,7% dari total responden mendapatkan nilai 

A untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan I ini. Sisa responden mendapatkan nilai C. 

Tabel 4.36 
Indikator  Nilai Mata Kuliah Akuntansi Keuangan II  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 22 31,4%
3 B 3 19 27,1%
4 A 

4 29 41,4%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Untuk indikator nilai mata kuliah Akuntansi Keuangan II yang tersaji pada tabel 4.36 

diatas, sebagian besar mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang mendapatkan nilai A, yaitu sebanyak 41,4% dari total 

responden. Sedangkan 27,1% responden mendapatkan nilai B untuk mata kuliah ini dan 

sisa responden sebanyak 31,4% mendapatkan nilai C pada mata kuliah Akuntansi 

Keuangan II. 

Tabel 4.37 
Indikator  Nilai Mata Kuliah Akuntansi Biaya  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 16 22,9%
3 B 3 31 44,3%
4 A 

4 23 32,9%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Dari tabel diatas, dapat dilihat ragam jawaban dari responden terkait dengan indikator 

perolehan nilai pada mata kuliah Akuntansi Biaya pada mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Sebanyak 31 responden atau 

44,3% dari total responden mendapatkan nilai B pada mata kuliah Akuntansi Biaya. 
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32,9% responden mendapatkan nilai A dan sisa responden mendapatkan nilai C untuk 

mata kuliah Akuntansi Biaya. 

Tabel 4.38 
Indikator  Nilai Mata Kuliah Akuntansi Manajemen  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 18 25,7%
3 B 3 36 51,4%
4 A 

4 16 22,9%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Indikator nilai mata kuliah Akuntansi Manajemen mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dapat dilihat pada tabel 4.38 

diatas. Separuh lebih dari total responden yaitu 51,4% mendapatkan nilai B untuk mata 

kuliah Akuntansi Manajemen ini. Sedangkan responden yang mendapatkan nilai A 

sebanyak 22,9% dari total responden dan sisa responden mendapatkan nilai C. 

Tabel 4.39 
Indikator  Nilai Mata Kuliah Akuntansi Perpajakan  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 13 18,6%
3 B 3 41 58,6%
4 A 

4 16 22,9%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Pada tabel diatas, sebagian besar responden mendapatkan nilai B pada mata kuliah 

Akuntansi Perpajakan, yaitu sebanyak 41 responden atau 58,6% dari total responden. 

Mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Malang yang mendapatkan nilai A untuk mata kuliah Akuntansi Perpajakan sebanyak 

22,9% dan sisa responden mendapatkan nilai C. 



71 
 

Tabel 4.40 
Indikator  Nilai Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 5 7,1%
3 B 3 41 58,6%
4 A 

4 24 34,3%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Untuk indikator nilai mata kuliah Akuntansi Sektor Publik, mayoritas mahasiswa S1 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 

mendapatkan nilai B yaitu sebanyak 41 mahasiswa atau 58,6% dari total responden. Dan 

tidak kurang dari 34,3% responden mendapatkan nilai A. Sisa responden sebesar 7,1% 

mendapatkan nilai C untuk mata kuliah Akuntansi Sektor Publik ini. 

Tabel 4.41 
Indikator  Nilai Mata Kuliah Sistem Informasi Akuntansi  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 11 15,7%
3 B 3 37 52,9%
4 A 

4 22 31,4%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Tabel 4.41 menyajikan ragam jawaban mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang mengenai indikator nilai mata kuliah 

Sistem Informasi Akuntansi. Dari 70 responden, sebanyak 37 responden atau 52,9% dari total 

responden, mendapatkan nilai B untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. 31,4% 

responden mendapatkan nilai A dan sisa responden mendapatkan nilai C untuk mata kuliah 

ini. 

 



72 
 

Tabel 4.42 
Indikator  Nilai Mata Kuliah Akuntansi Lanjutan  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 24 34,3%
3 B 3 35 50,0%
4 A 

4 11 15,7%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Indikator nilai mata kuliah Akuntansi Lanjutan mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dapat dilihat pada tabel 

diatas. Separuh responden mendapatkan nilai B untuk mata kuliah ini. Dan 15% dari total 

responden mendapatkan nilai A. Sedangkan 34,3% lainnya mendapatkan nilai C untuk 

mata kuliah Akuntansi Lanjutan. 

Tabel 4.43 
Indikator  Nilai Mata Kuliah Auditing I  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 7 10,0%
3 B 3 48 68,6%
4 A 

4  15 21,4
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Untuk indikator nilai mata kuliah Auditing I, lebih dari separuh mahasiswa S1 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, yaitu 

sebesar 68,6% dari total responden mendapatkan nilai B. Mahasiswa yang mendapatkan 

nilai A sebesar 21,4% dari total responden dan sisa responden lainnya mendapatkan nilai 

C untuk mata kuliah Auditing I. 
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Tabel 4.44 
Indikator  Nilai Mata Kuliah Auditing II  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 9 12,9%
3 B 3 50 71,4%
4 A 

4 11 15,7%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Pada tabel 4.44 diatas, dapat diketahui bahwa untuk indikator nilai mata kuliah 

Auditing II, lebih dari separuh mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya Malang mendapatkan nilai B, yaitu sebesar 71,4% dari total 

keseluruhan responden. Dan 15,7% responden mendapatkan nilai A untuk mata kuliah 

Auditing II. Sedangkan sisa responden sebesar 12,9% mendapatkan nilai C untuk mata 

kuliah Auditing II. 

Tabel 4.45 
Indikator  Nilai Mata Kuliah Teori Akuntansi  

No. Jawaban Responden Skala Frekuensi Persentase  

1 D 1 0 0,0%
2 C 2 9 12,9%
3 B 3 21 30,0%
4 A 

4 40 57,1%
 Total  70 100%

Sumber: Data primer hasil penelitian diolah, 2014 

 Tabel 4.45 diatas menyajikan ragam jawaban responden mengenai indikator nilai 

mata kuliah Teori Akuntansi. Sebagian besar mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang mendapatkan nilai A untuk mata 

kuliah Teori Akuntansi, yaitu 57,1% dari total responden. 30% responden mendapatkan 

nilai B untuk mata kuliah Teori Akuntansi ini dan sisa responden sebesar 12,9% 

mendapatkan nilai C. 
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4.1.3.3 Uji Asumsi Klasik 

 

a) Asumsi Multikolinearitas 

Multikolinieritas diuji dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflating Factor). Bila 

nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas atau non-multikolinieritas. 

Hasil pengujian ditunjukkan Tabel 4.46 berikut ini (selengkapnya pada Lampiran 3): 

 

Tabel 4.46 : Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas 

Variabel bebas VIF Keterangan 

Motivasi (X1) 2,088 Non multikolinieritas 

Lingkungan Belajar (X2) 1,737 Non multikolinieritas 

Perilaku Belajar (X3) 2,369 Non multikolinieritas 

Sumber: Data primer diolah, 2014 

 

Karena ketiga variabel memiliki VIF di bawah 10 maka ketiga variabel bebas tersebut 

tidak terjadi multikolinieritas atau non multikolinieritas yang artinya ketiga variabel tersebut 

benar-benar bebas dan tidak dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya. 

 

b) Asumsi Heteroskedastis 

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan grafik scatterplot. Apabila titik-titik 

dalam grafik tersebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu maka dapat diasumsikan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastis. 
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Gambar 4.2 

Grafik Scatterplot 

 
 

Pada grafik scatter plot diatas, titik-titik menyebar pada semua bagian. Mereka tidak 

membentuk suatu pola tertentu sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

heteroskedastisitas dalam penelitian ini.  

 

c) Asumsi Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar 

maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik 

adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat penyebaran data (titik) pada 

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya dengan dasar 

pengambilan keputusan (Ghozali, 2006:112) antara lain : 
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a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 

grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas 

b) Jika data menyebar jauh dari sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas 

 

Gambar 4.3 
Grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

 
  

Dari grafik diatas, yaitu normal P-P plot, menggambarkan bahwa data variabel bebas 

dan variabel terikat terdistribusi secara normal. Pada grafik normal P-P plot, sebaran data 

berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga asumsi 

normalitas terpenuhi. 
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d) Asumsi Auto-korelasi 

 Uji Asumsi Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan nilai Durbin-Watson. 

Dan diperoleh hasil perhitungan nilai uji Durbin-Watson sebesar 2,015 (selengkapnya pada 

lampiran 4). Dari tabel statistika Durbin-Watson, diperoleh nilai dL sebesar 1,52 dan dU 

sebesar 1,70 dengan 4-dU sebesar 2,30. Karena nilai Durbin-Watson berada diantara nilai dU 

dengan 4-dU (2,015 terletak diantara 1,70 dan 2,30) maka tidak ada autokorelasi baik positif 

maupun negatif atau dengan kata lain asumsi non-autokorelasi terpenuhi. 

  

4.1.3.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Dari hasil pengujian diatas terlihat semua asumsi terpenuhi, sehingga model analisis 

yang diperoleh dapat digunakan. Hasil uji regresi linear berganda ditunjukkan pada tabel 

dibawah ini (selengkapnya pada Lampiran 5): 

 

Tabel 4.47 : Hasil Uji Secara Simultan (Uji F) dan Parsial  (Uji t)  

Variabel B Beta t hitung Sig t Keterangan 

Konstanta 0,817  3,905 0,000 Signifikan 

Motivasi (X1) 0,339 0,399 3,987 0,000 Signifikan 

Lingkungan Belajar (X2) 0,263 0,301 3,293 0,002 Signifikan 

Perilaku Belajar (X3) 0,212 0,250 2,345 0,022 Signifikan 

ttabel  = 1,658    

R Square = 0,683    

F hitung = 47,409    

F tabel = 19,5    

Sig. F = 0,000    
Sumber: Data Primer diolah, 2014 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa: 

a) Dari nilai Fhitung menunjukkan nilai sebesar 47,409 (signifikansi F= 0.000). Jadi Fhitung 

> Ftabel (47,409>19,5) atau Sig F < 5% (0,000<0,05). Artinya bahwa secara bersama-

sama ketiga variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Belajar.  

b) Dari nilai thitung menunjukkan bahwa: 

1) Variabel Motivasi (X1) nilai thitung sebesar 3,987 dengan probabilitas sebesar 

0,000. Karena nilai thitung > ttabel (3,987>1,658) atau sig t < 5% (0,000<0,05) 

maka secara parsial Variabel Motivasi (X1) berpengaruh terhadap Prestasi 

Belajar (Y) secara signifikan. Karena koefisien regresi bertanda positif 

mengindikasikan hubungan keduanya searah. Semakin tinggi nilai Variabel 

Motivasi (X1) akan mengakibatkan semakin tinggi pula nilai Prestasi Belajar 

(Y) dan sebaliknya. 

2) Variabel Lingkungan Belajar (X2) nilai thitung sebesar 3,293 dengan probabilitas 

sebesar 0,002. Karena nilai thitung > ttabel (3,293>1,658) atau sig t < 5% 

(0,002<0,05) maka secara parsial Variabel Lingkungan Belajar (X2) 

berpengaruh terhadap Prestasi Belajar (Y) secara signifikan. Karena koefisien 

regresi bertanda positif mengindikasikan hubungan keduanya searah. Semakin 

tinggi nilai Variabel Lingkungan Belajar (X2) akan mengakibatkan semakin 

tinggi pula nilai Prestasi Belajar (Y) dan sebaliknya. 

3) Variabel Perilaku Belajar (X3) nilai thitung sebesar 2,345 dengan probabilitas 

sebesar 0,022. Karena nilai thitung > ttabel (2,345>1,658) atau sig t < 5% 

(0,022<0,05) maka secara parsial Variabel Perilaku Belajar (X3) berpengaruh 

terhadap Prestasi Belajar (Y) secara signifikan. Karena koefisien regresi 

bertanda positif mengindikasikan hubungan keduanya searah. Semakin tinggi 



79 
 

nilai Variabel Perilaku Belajar (X3) akan mengakibatkan semakin tinggi pula 

nilai Prestasi Belajar (Y) dan sebaliknya. 

c) Dari nilai R Square menunjukkan nilai sebesar 0,683 atau 68,3%. Artinya bahwa 

Prestasi Belajar dipengaruhi sebesar 68,3% oleh Variabel Motivasi, Variabel 

Lingkungan Belajar dan Variabel Perilaku Belajar sedangkan sisanya 31,7% 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar ketiga variabel yang diteliti. Ketiga variabel 

bebas mampu menjelaskan besarnya pengaruh mereka terhadap variabel terikat dan 

memberi informasi sebesar 68,3%.  

d) Persamaan regresi: 

Y = 0,817  + 0,339 X1 + 0,263 X2 + 0,212 X3 + e 

Dimana : 

Y = Prestasi Belajar 

X1 = Variabel Motivasi  

X2 = Variabel Lingkungan Belajar 

X3 = Variabel Perilaku Belajar  

e = residual 

e) Pengujian variabel independen yang paling dominan mempengaruhi variabel 

dependen dapat dilihat dari nilai koefisien regresi standar (koefisien beta). Dari nilai 

beta diperoleh bahwa nilai tertinggi adalah nilai beta untuk Variabel Motivasi (X1) 

dengan nilai beta sebesar 0,399. Hal ini mengindikasikan bahwa Variabel Motivasi 

(X1) berpengaruh paling dominan terhadap Prestasi Belajar (Y). Berikutnya setelah 

Variabel Motivasi (X1), variabel terkuat kedua adalah Variabel Lingkungan Belajar 

(X2) dengan besaran koefisien beta 0,301. Sedangkan variabel yang memberikan 

kontribusi terkecil terhadap Prestasi Belajar (Y) adalah Variabel Perilaku Belajar (X3) 

dengan nilai koefisien beta 0,250. 
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4.1.3.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Analisis yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi belajar, 

lingkungan belajar dan perilaku belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, menggunakan 

statistik regresi linear berganda dengan mengajukan empat hipotesis. Hasil pengujian 

hipotesis dengan teknik regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 

 

H0 1: Motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 

 Dari hasil uji t, nilai thitung untuk Variabel Motivasi (X1) adalah 3,987 dengan 

probabilitas 0,000. Karena nilai thitung > ttabel (3,987>1,658) atau sig t < 5% (0,000<0,05) maka 

Variabel Motivasi (X1) berpengaruh terhadap Prestasi Belajar (Y) secara signifikan. Dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima.  

 Motivasi yang terdiri dari enam indikator ini, menunjukkan bahwa indikator dorongan 

mengikuti perkuliahan yang muncul dari dalam diri pribadi mahasiswa dikarenakan 

ketertarikan terhadap materi perkuliahan, mampu meningkatkan prestasi belajar secara 

signifikan. Karena ketertarikan ini, maka mahasiswa akan mengulang materi yang diberikan 

dalam waktu belajar pribadinya yang telah terjadwal secara rutin. Kebiasaan ini membuat 

mahasiswa mampu mengumpulkan setiap tugas dari dosen dengan tepat waktu. Selain itu, 

motivasi dari teman ketika mendapatkan tugas dari dosen, yang tergambar dari diskusi-

diskusi antar mahasiswa dalam pengerjaan tugas tersebut. 
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H0 2: Lingkungan belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 

 Dari hasil uji t, nilai thitung untuk Variabel Lingkungan Belajar (X2) adalah 3,293 

dengan probabilitas 0,002. Karena nilai thitung > ttabel (3,293>1,658) atau sig t < 5% 

(0,002<0,05) maka secara parsial Variabel Lingkungan Belajar (X2) berpengaruh terhadap 

Prestasi Belajar (Y) secara signifikan. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam 

penelitian ini dapat diterima.  

 Variabel Lingkungan Belajar juga berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Belajar 

mahasiswa. Variabel ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu lingkungan belajar di rumah, di 

kampus dan di masyarakat sekitar tempat tinggal mahasiswa. Untuk lingkungan belajar 

mahasiswa di rumah, suasana yang kondusif dan mendukung dapat tergambar dari hubungan 

antar anggota keluarga. Semakin akrab hubungan antar anggota keluarga, komunikasi yang 

baik akan terjalin dan dukungan baik itu moril maupun materiil akan tersampaikan dan 

diterima secara optimal. Hal ini akan memacu dan memotivasi mahasiswa untuk terus 

berprestasi dalam studi sebagai wujud atas dukungan yang diberikan anggota keluarga.  

 Dalam lingkungan kampus, hal yang dapat memotivasi mahasiswa dalam 

meningkatkan prestasi belajarnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pengajaran. 

Fasilitas yang disediakan oleh kampus membuat semangat dan memotivasi mahasiswa 

dengan sangat baik. Disamping adanya komunikasi yang baik dan tidak berjalan satu arah 

antara mahasiswa dengan dosen maupun antar mahasiswa. Karena dukungan teman dalam 

studi juga berpengaruh. Termasuk juga jumlah dan kualitas dosen yang tersedia. 

 Sedangkan lingkungan masyarakat, memberikan pengaruh yang signifikan dalam 

prestasi belajar mahasiswa terutama atas ketersediaan fasilitas umum. Adanya fasilitas umum 

seperti tempat ibadah, tempat hiburan, sarana komunikasi dan sarana untuk memperoleh 

informasi, semakin optimal digunakan oleh mahasiswa untuk memperluas pengetahuan dan 
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pergaulan sehingga ilmu yang di dapat di kampus bisa diaplikasikan dan juga diperdalam 

dengan sharing di tempat-tempat yang tersedia (fasilitas umum). Ketiga bagian lingkungan 

ini, mampu berpengaruh secara signifikan karena memang mendukung mahasiswa dalam 

peningkatan prestasi belajarnya. 

 

H0 3: Perilaku belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar 

Dari hasil uji t, nilai thitung untuk Variabel Perilaku Belajar (X3) adalah 2,345 dengan 

probabilitas 0,022. Karena nilai thitung > ttabel (2,345>1,658) atau sig t < 5% (0,022<0,05) maka 

Variabel Perilaku Belajar (X3) berpengaruh terhadap Prestasi Belajar (Y) secara signifikan. 

Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian ini dapat diterima.  

 Perilaku belajar mahasiswa juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

pencapaian prestasi belajar. Mahasiswa yang terbiasa menyusun rencana belajar mulai dari 

penetapan target, strategi yang akan digunakan dan melakukan evaluasi terhadap capaian 

serta permasalahan yang ada, terbukti mampu memperoleh prestasi belajar sesuai dengan 

yang mereka harapkan. Hal ini dikarenakan mereka disiplin dalam menjalankan rencana 

belajar dan jadwal belajar yang telah mereka susun sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-

masing. 

 

H0 4: Motivasi belajar, Lingkungan belajar dan Perilaku belajar berpengaruh terhadap 

Prestasi belajar 

 Dari hasil uji F, nilai Fhitung sebesar 47,409 (signifikansi F= 0.000). Jadi Fhitung > Ftabel 

(47,409>19,5) atau Sig F < 5% (0,000<0,05). Artinya bahwa ketiga variabel bebas yaitu 

Variabel Motivasi (X1), Variabel Lingkungan Belajar (X2), dan Variabel Perilaku Belajar 

(X3) berpengaruh signifikan terhadap Prestasi Belajar (Y).  

 Secara keseluruhan, prestasi belajar mahasiswa dapat tercapai dengan optimal karena 

pengaruh positif dan signifikan dari ketiga variabel yaitu motivasi belajar, lingkungan belajar 
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dan perilaku belajar. Motivasi belajar yang tinggi dan dukungan dari lingkungan baik itu 

lingkungan rumah, lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat sekitar, dan adanya 

perilaku belajar yang konsisten dilakukan, akan mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa 

secara positif. Hal ini dapat terlihat pada capaian IPK mahasiswa yang rata-rata mendapatkan 

nilai A dan B. 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Variabel Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

 Berdasarkan hasil analisis regresi menunjukkan bahwa Variabel Motivasi (X1), 

berpengaruh positif terhadap prestasi belajar pada mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Hal ini dibuktikan dari 

koefisien regresi sebesar 0,339 dengan tingkat signifikansi dari uji t 0,000 < 0,05. 

Berdasarkan koefisien regresi tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi 

belajar mahasiswa, maka akan semakin tinggi pula prestasi belajarnya. Dan sebaliknya, 

setiap terjadi penurunan motivasi belajar mahasiswa akan diikuti oleh penurunan prestasi 

belajar mahasiswa.  

Dilihat dari besarnya kontribusi motivasi belajar terhadap prestasi belajar, ternyata 

motivasi belajar mampu memberikan pengaruh sebesar 39,9% dan merupakan pengaruh 

yang dominan dalam menentukan prestasi belajar mahasiswa apabila dibandingkan 

dengan dua variabel bebas lainnya. Variabel motivasi belajar yang meliputi indikator 

pendorong mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, kebiasaan mengulang materi kuliah, 

ketekunan belajar, cara pengerjaan tugas kuliah, pengumpulan tugas kuliah, lama belajar 

per hari, dan tindakan yang dilakukan ketika menghadapi tugas dari dosen, memberikan 

kontribusi nyata terhadap prestasi belajar mahasiswa. 
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 Mengikuti materi perkuliahan yang disenangi dan menarik menurut mahasiswa, 

menjadi pendorong mahasiswa untuk mengikuti kegiatan perkuliahan dan memberikan 

kontribusi yang besar terhadap prestasi belajar mahasiswa yaitu 91,4%. Hal ini berdampak 

positif pada ketepatan waktu bagi mahasiswa dalam mengumpulkan tugas-tugas kuliahnya 

dan kemandirian mahasiswa dalam pengerjaan tugas-tugas kuliah tersebut. Selain itu, hal 

tersebut juga yang menjadi alasan mahasiswa untuk menepati jam belajarnya yang rata-rata 

menghabiskan waktu satu jam per hari. Mayoritas mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang belajar lebih lama dan intens 

menjelang adanya kuis. 

 Menurut Sulistyowati (2001:18), motivasi merupakan pendorong atau pemberi 

semangat untuk memperoleh kesuksesan. Motivasi yang kuat dapat membuat seseorang 

sanggup bekerja ekstra keras untuk mencapai sesuatu. Serupa dengan pendapat Tu’u 

(2004:80), motif adalah dorongan yang membuat seseorang berbuat sesuatu. Motif selalu 

mendasari dan mempengaruhi setiap usaha serta kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Dalam belajar bila mahasiswa mempunyai motif yang baik dan kuat, hal itu 

akan memperbesar usaha dan kegiatannya mencapai prestasi yang tinggi. Mahasiswa yang 

kehilangan motivasi dalam belajar akan memberi dampak yang kurang baik terhadap prestasi 

belajarnya. 

 

4.2.2 Pengaruh Variabel Lingkungan Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

 Hasil uji parsial untuk Variabel Lingkungan Belajar (X2) diperoleh thitung = 3,293 yang 

lebih besar dari ttabel yaitu 1,658 dengan tingkat signifikansi 0,002 < 0,05. Dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa Variabel Lingkungan Belajar (X2) berpengaruh 

terhadap prestasi belajar mahasiswa dapat diterima. Dari hasil analisis regresi juga diperoleh 

koefisien regresi untuk Variabel Lingkungan Belajar (X2) sebesar 0,263 yang berarti bahwa 
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setiap terjadi kenaikan satu satuan dari Variabel Lingkungan Belajar, akan terjadi kenaikan 

prestasi belajar sebesar 0,263 dan sebaliknya apabila terjadi penurunan satu satuan dari 

Variabel Lingkungan Belajar (X2) akan diikuti penurunan prestasi belajar mahasiswa S1 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang sebesar 

0,263. Besarnya kontribusi Variabel Lingkungan Belajar mencapai 30,1%. Dari hasil 

analisis tersebut menunjukkan bahwa lingkungan keluarga, lingkungan kampus dan 

lingkungan masyarakat berpengaruh terhadap prestasi belajar. 

    Keluarga merupakan salah satu indikator dalam Variabel Lingkungan Belajar  yang 

berperan dalam pencapaian prestasi belajar. Lingkungan rumah atau keluarga merupakan 

lingkungan pertama dan utama dalam menentukan perkembangan pendidikan seseorang, dan 

tentu saja faktor pertama dan utama pula dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. 

Keadaan lingkungan keluarga yang sangat menentukan keberhasilan seseorang diantaranya 

adalah adanya hubungan yang harmonis diantara sesama anggota keluarga, tersedianya 

tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, keadaan ekonomi keluarga yang cukup, 

suasana lingkungan rumah yang cukup tenang, adanya perhatian yang besar dari orangtua 

terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan anak-anaknya.  

 Berdasarkan hasil deskriptif diperoleh gambaran umum bahwa Lingkungan Keluarga 

berperan paling besar pada Variabel Lingkungan Belajar dalam mempengaruhi prestasi 

belajar mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang. 54,3% responden setuju dan 34,3% sangat setuju bahwa lingkungan 

keluarga berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hasil ini sesuai dengan 

pendapat Tu’u (2004:84) yang menyatakan pengaruh pertama dan utama bagi kehidupan, 

pertumbuhan dan perkembangan seseorang adalah pengaruh keluarga. Hal ini disebabkan 

keluarga merupakan orang-orang terdekat bagi seorang anak. Banyak sekali kesempatan 

dan waktu bagi seorang anak untuk berjumpa dan berinteraksi dengan keluarga. 
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Perjumpaan dan interaksi tersebut sangat besar pengaruhnya bagi perilaku dan prestasi 

seseorang. Jika keluarga harmonis, hubungan orangtua dengan anak, antara anak dengan 

anak dapat berjalan dengan lancar, kondisi yang baik itu cenderung memberi stimulus dan 

respons yang baik dari anak sehingga perilaku dan prestasinya menjadi baik.  

Pendapat lain oleh Sulistyowati (2001:17), lingkungan keluarga sangat besar 

pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Keluarga dapat memberikan pengaruh yang positif 

terhadap aktivitas belajar apabila keadaan keluarga harmonis, adanya perhatian orangtua, 

antara kakak dan adik selalu rukun, kondisi ekonomi berkecukupan. Orangtua dapat 

memberikan semangat agar anak menjadi optimis dan merasa ada perlindungan dan 

perhatian dari orangtua, sehingga anak mendapat kemudahan dalam belajar dan berambisi 

untuk meraih prestasi. 

Lingkungan kampus berpengaruh pula pada prestasi belajar mahasiswa. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Hakim (2002:18) kondisi lingkungan sekolah yang mempengaruhi kondisi 

belajar antara lain adanya guru yang baik dalam jumlah yang cukup memadai sesuai dengan 

jumlah bidang studi yang ditentukan, peralatan belajar yang cukup lengkap, gedung sekolah 

yang memenuhi persyaratan bagi berlangsungnya proses belajar yang baik, adanya teman 

yang baik, adanya keharmonisan hubungan diantara semua personil sekolah, adanya disiplin 

dan tata tertib yang ditegakkan secara konsekuen dan konsisten.  

Berdasarkan data yang diperoleh sebanyak 77,1% mahasiswa memiliki persepsi yang 

baik tentang lingkungan kampusnya bahkan 11,4% memiliki persepsi sangat baik. Persepsi 

yang positif tersebut tidak lain karena adanya komunikasi yang baik di lingkungan kampus. 

Meskipun komunikasi dengan dosen belum sepenuhnya baik di mata mahasiswa, namun 

hubungan antar mahasiswa sudah terjalin dengan baik, sehingga memungkinkan untuk 
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melakukan diskusi jika ada tugas-tugas atau masalah-masalah kampus yang harus 

diselesaikan bersama.  

Yang tidak kalah penting adalah lingkungan masyarakat sekitar tempat tinggal. 

Lingkungan masyarakat bepengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa. Dengan lingkungan 

masyarakat yang kondusif dapat mendukung kegiatan belajar mahasiswa. Menurut 

Sulistyowati (2001:30-31), lingkungan masyarakat tidak kecil pengaruhnya terhadap prestasi 

belajar. Ada pengaruh yang positif dan ada pengaruh yang negatif, tergantung dari bagaimana 

cara menghadapinya. Siswa harus mampu memilah-milah mana yang baik dan mana yang 

buruk, menghindarkan diri dari pengaruh yang dianggap kurang baik.  

Berdasarkan data yang diperoleh ternyata menurut persepsi sebagian besar mahasiswa 

dalam kategori baik, terbukti 58,6% mahasiswa menyatakan baik dan 1,4% menyatakan 

sangat baik. Dari data ini menunjukkan bahwa lingkungan masyarakat sekitar cukup 

mendukung mahasiswa untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan perkuliahan 

mahasiswa. Meskipun banyak organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga pemberi 

keterampilan khusus/les di lingkungan masyarakat sekitar yang baik dan mendukung, namun 

fasilitas umum yang tersedia belum begitu memuaskan. Di samping itu antara mahasiswa dan 

masyarakat kurang dapat berinteraksi dengan baik. Terbukti dari kegiatan-kegiatan 

masyarakat yang tidak diikuti secara menyeluruh oleh mahasiswa, mereka hanya mengikuti 

kegiatan-kegiatan yang dianggap menyenangkan dan menguntungkan. 

4.2.3 Pengaruh Variabel Perilaku Belajar Terhadap Prestasi Belajar 

 Dari hasil analisis regresi linear berganda, menunjukkan bahwa Variabel Perilaku 

Belajar (X3), berpengaruh positif terhadap prestasi belajar pada mahasiswa S1 Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Hal ini dibuktikan 

dari koefisien regresi sebesar 0,212 dengan nilai thitung sebesar 2,345 > ttabel sebesar 1,658 dan 
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tingkat signifikansi dari uji t 0,022 < 0,05. Berdasarkan koefisien regresi tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi perilaku belajar mahasiswa, maka akan semakin tinggi 

pula prestasi belajarnya. Dan sebaliknya, setiap terjadi penurunan perilaku belajar mahasiswa 

akan diikuti oleh penurunan prestasi belajar mahasiswa. 

 Dilihat dari besarnya kontribusi perilaku belajar terhadap prestasi belajar, ternyata 

perilaku belajar mampu memberikan pengaruh sebesar 25% dan merupakan pengaruh 

yang terkecil dalam menentukan prestasi belajar mahasiswa apabila dibandingkan dengan 

dua variabel bebas lainnya. Variabel perilaku belajar yang meliputi indikator kebiasaan 

mahasiswa dalam menyusun rencana belajar, terbiasa membuat jadwal belajar pribadi, 

mengatur alokasi waktu untuk masing-masing materi kuliah, dan kedisiplinan dalam 

menjalankan rencana dan jadwal belajar yang telah dibuat, memberikan kontribusi nyata 

terhadap prestasi belajar mahasiswa. 

 Menyusun rencana belajar mulai dari target yang hendak dicapai, strategi dalam 

upaya mencapainya dan evaluasi, besar pengaruhnya terhadap pencapaian prestasi belajar 

mahasiswa. Hal ini diakui oleh 67,1% mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Penyusunan rencana belajar ini mampu berjalan 

optimal untuk mencapai prestasi belajar sesuai dengan yang diinginkan apabila diimbangi 

dengan kedisiplinan dalam menjalankan rencana dan jadwal belajar yang telah dibuat. Dan 

didukung pula oleh pengaturan alokasi waktu belajar untuk masing-masing materi kuliah. 

Sedangkan indikator kebiasaan membuat jadwal belajar cukup berpengaruh terhadap 

pencapaian prestasi belajar mahasiswa. 

  Hasil penelitian ini selaras dengan Suryabrata (2006:52), rencana belajar besar 

manfaatnya dan menjadi keharusan bagi setiap siswa atau mahasiswa. Manfaat rencana 

belajar yang baik menurut Hamalik (2007, 31-32 ) adalah menjadi pedoman dan penuntun 
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dalam belajar serta menjadi pendorong dalam belajar, sehingga perbuatan belajar menjadi 

lebih teratur dan lebih sistematis. Program yang telah dibuat akan merangsang siswa untuk 

belajar. Selain itu, rencana belajar sebagai alat bantu dalam belajar yang akan membentu 

siswa untuk mengontrol, menilai, dan memeriksa sampai dimana tujuan belajar itu tercapai, 

sehingga menimbulkan usaha-usaha untuk memperbaiki cara belajarnya.  

Kedisiplinan dalam belajar akan membuat seseorang memiliki kecakapan mengenai 

cara belajar dan juga merupakan proses ke arah pembentukan watak yang baik. Cara belajar 

dapat dimiliki oleh siswa atau mahasiswa dengan latihan yang teratur dan sungguh-sungguh. 

Kalau cara belajar yang baik telah menjadi kebiasaan maka tidak ada lagi anjuran-anjuran 

dari guru atau dosen yang harus selalu diperhatikan sewaktu belajar. Dengan memiliki 

disiplin belajar yang baik, nanti akan memberikan hasil yang memuaskan pada setiap usaha 

belajar kita. Ilmu yang sedang dituntut dapat dimengerti dan dikuasai dengan sempurna serta 

ujian dapat dilalui dengan berhasil. 

 

4.2.4 Pengaruh Variabel Motivasi Belajar, Lingkungan Belajar, dan Perilaku Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar 

 Untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel bebas yang antara lain adalah motivasi 

belajar, lingkungan belajar dan perilaku belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa S1 

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, digunakan 

uji F. Dari hasil uji F, diperoleh nilai Fhitung sebesar 47,409 > Ftabel sebesar 19,50 dengan 

tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Pengaruh positif dari ketiga variabel bebas secara bersama-

sama dapat diartikan apabila terjadi kenaikan pada seluruh variabel bebas, maka prestasi 

belajar mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Malang juga akan meningkat. Dan sebaliknya apabila terjadi penurunan secara menyeluruh 

dan bersama-sama pada ketiga variabel bebas, maka prestasi belajar mahasiswa S1 Jurusan 
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Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang juga akan mengalami 

penurunan. 

 Prestasi belajar mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya Malang dalam periode penelitian ini tergolong sangat baik karena 50% 

dari total responden mendapatkan nilai IPK dengan rata-rata A atau setara dengan 3,51 

keatas. Sedangkan 42,9% responden mendapatkan nilai IPK pada kisaran B yaitu IPK senilai 

3,00 hingga 3,50. Dan hanya 7,1 dari total responden yang mendapatkan nilai IPK dikisaran 

2,50 hingga mendekati 3,00 atau setara dengan nilai C.  

 Perolehan nilai IPK yang sangat baik ini tidak terlepas dari pengaruh motivasi belajar, 

dukungan lingkungan belajar dan perilaku belajar mahasiswa S1 Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang itu sendiri. Dengan nilai R2 sebesar 

0,683, berarti ketiga variabel bebas mampu menjelaskan besarnya pengaruh mereka terhadap 

variabel terikat dan memberi informasi sebesar 68,3% dimana selebihnya merupakan 

pengaruh dari variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model. 


