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ABSTRAK 

 

Tinggi rendahnya prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar ada dua yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri 

siswa sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar siswa. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan: 1) 

pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap prestasi belajar mahasiswa, 2) 

pengaruh faktor internal terhadap prestasi belajar mahasiswa, serta 3) pengaruh 

faktor eksternal terhadap prestasi belajar mahasiswa. 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

teknik analisis statistik regresi berganda. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu faktor eksternal (X1) dan faktor 

internal (X2) serta variabel terikat prestasi belajar mahasiswa. Populasi penelitian 

adalah Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang angkatan 

2008 dengan jumlah sampel sebesar 70 responden yang diambil menggunakan 

metode purposive sampling. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) faktor internal dan eksternal 

mahasiswa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar, 2) 

faktor internal berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa dan 3) 

faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa. 

 

 

Kata kunci : prestasi belajar, faktor internal, faktor eksternal 
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ABSTRACT 

 

The measurement of students academic achievement are influenced by 

some factors called internal and external factors. Internal factor characterized by 

any influence that emerge from inside while external factor characterized by any 

influence came from outside of students self (commonly environmental factor). 

Based on that proposition, this study aims to analize and describe: 1) the 

impact of internal and external factor simultaneously to students academic 

achievement, 2) the impact of internal factor to students academic achievement, 

and 3) the impact of external factor to students academic achievement 

This researh conducted as a descriptive qualitative study using multiple 

linear regression. Variabel used in this study are independent variable consist of 

internal factor (X1) and external factor (X2); and dependen variable of students 

academic achievement. Population of this study are 2008-er accounting student of 

economic faculty of Brawijaya University Malang. This study used purposive 

sampling method that give 70 respondent.  

The results show that 1) internal and external factor simultaneously affect 

students academic achievement, 2) internal factor partially affect students 

academic achiement, and so does 3) internal factor partially affect students 

academic achiement. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan dan kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh 

proses belajar, terutama proses belajar dalam hal pendidikan. Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara Munib (2005:33). 

Pendidikan juga merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari 

kehidupan dan menjadi kunci sukses pemabangunan suatu bangsa. Karena 

kesuksesan pembangunan suatu bangsa tergantung dari kualitas sumberdaya 

manusia maka dunia pendidikan dituntut mampu menciptakan sumberdaya 

manusia yang berkualitas dan berprestasi. Pendidikan yang berkualitas pasti akan 

mampu menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas juga.  

Menurut Hamalik (2003:77) Pendidikan dikatakan berkualitas bila proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan ada interaksi 

antara komponen-komponen yang terkandung dalam sistem pengajaran yaitu 

tujuan pendidikan dan pengajaran, peserta didik atau mahasiswa, tenaga 



kependidikan atau dosen, kurikulum, strategi pembelajaran, media pengajaran dan 

evaluasi pengajaran.  

Mengingat begitu pentingnya pendidikan maka proses belajar harus 

dilaksanakan sebaik - baiknya sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Oleh 

karena itu fokus utama dalam bidang pendidikan adalah manusia atau peserta 

didik (mahasiswa) yang mana tugas tenaga pendidik (dosen) adalah mendorong 

dan memotivasi peserta didiknya agar terlibat dalam proses mengubah 

kehidupannya kearah yang lebih baik, mengembangkan kepercayaan diri sendiri, 

mengembangkan rasa ingin tahu, serta meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan yang telah dimilikinya, sehingga dapat berfungsi untuk peningkatan 

kualitas hidup pribadi dan masyarakat. 

Adapun pengertian belajar itu sendiri, salah satunya menurut Dalyono 

(1994:49) belajar adalah suatu usaha atau kegiatan, yang bertujuan mengadakan 

perubahan di dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, 

kebiasaan, ilmu pengetahuan serta keterampilan dan sebagainya. Belajar adalah 

kegiatan manusia yang sangat penting dan harus dilakukan selama hidup, karena 

melalui belajar dapat melakukan perbaikan dalam berbagai hal yang menyangkut 

kepentingan hidup, dengan kata lain melalui belajar dapat memperbaiki nasib, 

menggapai cita-cita yang didambakan. 

Proses belajar sangatlah penting bagi peserta didik karena peserta didik 

akan mendapat pengalaman yang luar biasa dalam belajar selain itu  tujuan dari 

proses belajar mengajar adalah adanya perubahan tingkah laku baik aspek 

pengetahuan (kognitif), aspek sikap (afektif), maupun aspek psikomotorik. Salah 



satu perubahan aspek kognitif mahasiswa dapat dilihat dari indeks prestasi yang 

diperoleh. Indeks prestasi dijadikan sebagai tolak ukur penguasaan akademik 

mahasiswa. Semakin baik penguasaan akademik mahasiswa maka prestasi yang 

diperoleh pun akan baik pula.  

Proses belajar tidak selalu berhasil, hasil yang dicapai anatara mahasiswa 

satu dengan yang lain memiliki perbedaan. Ini dikarenakan kebiasan yang 

berbeda-beda pula dari masing-masing mahasiswa. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari (www.siska.fe.ub) jumlah mahasiswa S-1 akuntasi UB sebanyak 

1207 mahasiswa dan mayoritas berasal dari luar daerah. Perbandingan 

prosentasenya 34,53% berasal dari Malang, 44,54% Jawa Timur (selain Malang), 

8,52% P.Jawa (selain Jatim) dan sisanya 12,41% berasal dari luar P.Jawa 

(Surachman, 13:14).  

Dari perbedaan asal usul mereka maka kebiasaan tiap mahasiswa pun juga 

berbeda dari mulai cara belajar, pola makan, istirahat, bermain ataupun 

berorganisasi. Mereka tidak lagi diawasi oleh orangtua masing-masing tetapi 

mereka diberi kebebasan untuk mengatur waktu sebaik-baik mungkin. Hal 

tersebut juga dapat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam proses belajar. 

Selain itu keberhasilan mahasiswa dalam proses belajar juga dipengaruhi 

oleh keterbukaan psikologis antara dosen dan mahasiswa. Keterbukaan psikologis 

tersebut diperlukan untuk menciptakan suasana hubungan antar dosen dan 

mahasiswa yang harmonis sehingga mendorong mahasiswa untuk 

mengembangkan dirinya secara bebas dan tanpa ganjalan  Slameto (1995:228). 

Dalam kenyataannya sejauh ini masih belum ada keterbukaan yang maksimal 



antara dosen dan mahasiswa Fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas 

Brawijaya sehingga mengakibatkan kurang efektifnya kegiatan belajar mengajar. 

Mahasiswa menganggap bahwa dosen hanya sebagai sosok tenaga pendidik yang 

tidak dapat berfungsi ganda sebagai seorang teman yang bisa saling terbuka dan 

saling membantu, sehingga kebanyakan dosen kurang memahami kendala atau 

hambatan yang dihadapi mahasiswanya. Dan pada akhirnya kegiatan belajar 

mengajar tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. 

Dalam hal ini tentunya tidak lepas dengan profesionalisme seorang dosen 

yang mana profesionalisme  menurut Novin dan Tucker (1993:281) adalah tingkat 

penguasaan dan pelaksanaan terhadap tiga hal : knowledge, skill and character. 

Mas’ud Machfoedz (1999) melakukan studi tentang persepsi mahasiswa terhadap 

profesionalisme dosen akuntansi perguruan tinggi dengan sampelnya yaitu 

mahasiswa S1 jurusan akuntansi seluruh Indonesia. 

Dari hasil studi tersebut didapat tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

profesionalisme dosen akuntansi di perguruan tinggi  negeri dengan dosen 

perguruan tinggi swasta. Namu dari elemen pembentuk profesionalisme seorang 

dosen yaitu : pengetahuan, ketrampilan dan etika, dari ketiga elemen tersebut 

hanya etika yang berbeda secara signifikan. Dosen akuntansi swasta mempunyai 

etika yang lebih bagus dibanding koleganya di universitas negeri. Oleh karena itu 

seorang pengajar akuntansi sangat mutlak mempunyai profesionalisme yang 

tinggi. Hal ini disebabkan oleh adanya tuntutan bahwa dosen yang tidak 

professional akan menghasilkan akuntan yang juga tidak professional Schwitzer 

(1990:42). 



Tinggi rendahnya prestasi belajar sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

yang mempengaruhi proses belajar. Apabila kondisi faktor belajar (internal dan 

eksternal) baik maka prestasi belajar akan meningkat, sebaliknya jika kondisi 

faktor belajar (internal dan eksternal) tidak baik maka prestasi belajar akan 

menurun.  

Slameto (2010:54-71), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa sedangkan 

faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar mahasiswa. Faktor internal 

meliputi: (1) faktor jasmaniah, yakni faktor kesehatan dan cacat tubuh, (2) faktor 

psikologis yaitu kematangan dan kesiapan, perhatian, minat, bakat, motivasi, 

sikap siswa. Sedangkan faktor eksternal meliputi: (1) faktor keluarga, yakni cara 

orang tua mendidik, hubungan antar anggota keluarga, suasana rumah, ekonomi 

keluarga, perhatian orang tua (2) faktor sekolah, yakni dosen/guru, umpan balik, 

fasilitas sekolah, manajemen sekolah, lingkungan sosial di kampus, tugas rumah, 

(3) faktor masyarakat, yakni media masa, kegiatan di masyarakat  (4) faktor 

pertemanan yakni teman sesama mahasiswa, teman mahasiswa satu institusi, 

ataupun teman mahasiswa satu jurusan. Ditentukan faktor-faktor diatas dalam 

penelitian ini karena faktor tersebut dinilai sangat dominan pengaruhnya terhadap 

prestasi belajar mahasiswa. Akan tetapi dalam belajar, satu faktor tidak dapat 

berpengaruh secara mutlak terhadap prestasi belajar.  

Merujuk dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizka Oktriviana 

(2008) dan Wahyu Dwi Astutik (2007) yang hasil dari penelitiannya masing-



masing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar, maka 

peneliti ingin melakukan penelitian sejenis namun dengan waktu, sampel, dan 

indikator yang berbeda. Motivasi dari peneliti menulis skripsi ini adalah untuk 

mengungkapkan apakah penelitian ini akan menunjukkan hasil yang serupa 

dengan penelitian terdahulu jika sampel yang digunakannya berbeda. 

Demikian pula dengan penelitian sejenis tentang prestasi belajar lainnya 

yang dilakukan oleh Siti Murtiyani (1998) yaitu mengenai pengaruh kesempatan 

pembelajaran organisasi, kualitas pengajaran dan orientasi professional pada 

hubungan antara partisipasi dosen dalam pengambilan keputusan dengan hasil 

belajar mahasiswa. Dari hasil penelitian tersebut bahwa pengaruh kesempatan 

pembelajaran organisasi, kualitas pengajaran dan orientasi professional secara 

simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang positif pada hubungan antara 

partisipasi dosen dalam pengambilan keputusan dengan hasil belajar mahasiswa. 

Sekali lagi, profesionalisme seorang dosen sangat mutlak dibutuhkan di perguruan 

tinggi karena secara langsung tentunya akan mempengaruhi hasil belajar 

mahasiswa itu sendiri. 

Selain permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti sendiri memiliki 

pengalaman menarik terkait prestasi akademik selama menempuh studi pada 

jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomu Universitas Brawijaya. Diantara (9) 

sembilan rekan angkatan yang sehari-hari menjadi classmeet peneliti, 3 (tiga) 

orang diantaranya memiliki prestasi akademik dengan predikat cumlaude, 5 (lima) 

orang dengan prestasi sangat memuaskan, dan 1 (satu) orang dipastikan drop out.  

Tentu hal tersebut menjadi pertanyaan tersendiri bagi peneliti, dengan aktivitas 



dan kegiatan yang kurang lebih sama ternyata ada perbedaan dari sisi prestasi 

akademik. Pengalaman inilah yang semakin menarik minat peneliti untuk meneliti 

lebih jauh masalah tersebut dengan mengambil judul Pengaruh Faktor Internal 

dan Eksternal terhadap Prestasi Belajar  Mahasiswa Angkatan 2008  Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi  Universitas Negeri Brawijaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah, 

maka masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:   

1. Apakah faktor internal dan eksternal berpengaruh terhadap prestasi belajar 

mahasiswa Angkatan 2008 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Brawijaya ? 

2. Apakah pengaruh faktor internal berpengaruh terhadap prestasi belajar 

akuntansi mahasiswa Angkatan 2008 Jurusana Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Brawijaya? 

3. Apakah faktor eksternal berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa 

Angkatan 2008 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Brawijaya? 

 

 



1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan agar tidak meluas dan lebih berfokus pada 

pokok permasalahan maka perlu diberi batasan sebagai berikut: 

1. Sampel penelitian ini ditentukan berdasarkan populasi yaitu mahasiswa S1 

berstatus aktif semester lima (angkatan 2008) Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang. 

2. Di dalam penelitian ini, peneliti menganggap tidak ada perbedaan antara jenis 

kelamin dan usia responden (sampel) karena tidak berpengaruh terhadap 

penelitian. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan di 

atas, maka penelitian ini ditujukan untuk: 

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh faktor internal dan eksternal 

terhadap prestasi belajar mahasiswa Angkatan 2008  Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Brawijaya. 

2. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh faktor internal terhadap prestasi 

belajar mahasiswa Angkatan 2008  Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Brawijaya . 

3. Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh faktor eksternal terhadap 

prestasi belajar mahasiswa Angkatan 2008 Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Brawijaya. 
 



1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis, yaitu: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap prestasi belajar mahasiswa. Hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai kajian ilmu yang 

bermanfaat dalam riset penelitian lain. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa akuntansi dan memberikan 

sumbangan pemikiran dalam usaha pembinaan dan peningkatan mutu 

pendidikan. 

2. Bagi Dosen 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai 

faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

sehingga dapat memberikan solusi atas faktor-faktor yang menghambat belajar 

sehingga mahasiswa terdorong untuk belajar yang pada akhirnya prestasi 

belajar akan maksimal. 

 

 



 

3. Bagi Mahasiswa 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi mahasiswa, 

agar bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam belajar sehingga akan 

memacu prestasi belajar yang maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang berkaitan dengan prestasi belajar telah banyak dilakukan 

oleh beberapa peneliti. Herning Setyo Susilowati (2005) melakukan penelitian 

mengenai pengaruh disiplin belajar, lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah 

terhadap prestasi belajar siswa X  SMA N 1 Gomolong Kabupaten Sragen. Hasil 

penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh yang sisnifikan antara lingkungan 

keluarga dan lingkungan belajar melalui disiplin belajar.  

R. Gunawan Sudarmanto (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

lingkungan belajar dan minat belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa 

SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara lingkungan belajar dan minat belajar 

terhadap prestasi. 

Susilowati Andari (2009) meneliti pengaruh motivasi, minat dan 

lingkungan belajar terhadap prestasi belajar Mahasiswa Akafarma Sunan Giri 

Ponorogo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan 

motivasi, minat dan lingkungan belajar mempengaruhi prestasi belajar.  

Kristina Amalia (2009) meneliti pengaruh minat dan perilaku belajar 

akuntansi terhadap prestasi belajar mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Angkatan 2006 Universitas Brawijaya. Hasil penelitiannya 



menunjukkan bahwa, baik secara parsial maupun simultan, minat dan perilaku 

belajar akuntansi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar.  

Dari uraian diatas, hasil penelitiannya mempunyai pengaruh yang 

signifikan  terhadap prestasi belajar dan hasilnya juga mendukung satu dengan 

yang lain. Sedangkan penelitian ini juga merupakan penelitian yang sama yaitu 

mengenai prestasi belajar tetapi peneliti disini mengelompokkan fariabelnya 

menjadi tiga yaitu faktor internal, faktor eksternal dan prestasi belajar. Penelitian 

ini merupakan replikasi dari dua penelitian sebelumnya yaitu penelitian Rizka 

Oktriviana (2008) dan Wahyu Dwi Astutik (2007). 

2.1.1 Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Siswa terhadap Prestasi 

Belajar Ekonomi SMA Negeri 2 Pare (Rizka Oktrivina, 2008)  

Dalam penelitian ini variabel bebas terdiri dari faktor internal (XI) dan 

faktor eksternal (X2), dan variabel terikatnya prestasi belajar ekonomi. 

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik analisis data 

statistik yaitu regresi linier berganda. Populasi penelitian adalah siswa XI IPS 

SMA N 2 Pare dengan sampel berjumlah 48 siswa. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal siswa secara simultan 

berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi sebesar 54,43 % sedangkan 

sisanya 45,47 % disebabkan oleh faktor lain, sementara secara parsial masing-

masing juga memiliki pengaruh yang signifikan.  

 

 

 

 



2.1.2 Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap prestasi belajar 

ekonomi siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 9 Malang (Wahyu Dwi 

Astutik, 2007) 

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi yaitu SMA Negeri 9 

Malang. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah faktor 

internal (X1) dan eksternal (X2) sebagai variabel bebas serta prestasi belajar 

ekonomi (Y) sebagai variabel terikat. Metode yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data statistik yaitu regresi linier 

berganda. Populasi penelitian adalah siswa kelas XI SMA Negeri 9 Malang 

dengan sampel berjumlah 42 siswa.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal 

siswa secara simultan berpengaruh terhadap prestasi belajar ekonomi sebesar 

54,5 % sedangkan sisanya 45,5 % disebabkan oleh faktor lain, sementara 

secara parsial masing-masing juga memiliki pengaruh yang signifikan.  

2.1.3 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

1.  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya. Dengan sampelnya adalah 

Mahasiswa Jurusan Akuntansi angkatan 2008. Penelitian yang dilakukan 

Wahyu Dwi Astutik (2007) menggunakan sampel siswa kelas XI SMA Negeri 

9 Malang demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka 

Oktrivina (2008) menggunakan sampel siswa XI IPS SMA N 2 Pare.  

 Penelitian ini sama-sama menggunakan populasi peserta didik hanya saja 

beda tingkatannya. Secara otomatis jika beda tingkatanya maka akan beda 



pula karakteristisknya, oleh karena itu peneliti tertarik bagaimana 

pengaruhnya jika faktor internal dan eksternal diterapkan di kalangan 

mahasiswa. 

2.  Dalam penelitian ini terdapat penambahan indikator pada variabel kedua 

(faktor eksternal) yaitu indikator lingkungan pertemanan yang terdiri dari 

teman sesama mahasiswa, teman mahasiswa satu institusi, ataupun teman 

mahasiswa satu jurusan. Sedangkan dua penelitian terdahulu pada variabel 

kedua (faktor eksternal) hanya menggunakan indikator lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat.  

 Adanya penambahan indikator disini dikarenakan lingkungan mahasiswa 

lebih luas dibandingkan dengan lingkungan siswa SMA. Mahasiswa yang 

kebanyakan adalah pendatang maka mau tidak mau akan mempunyai 

lingkungan yang berbeda pula terutama teman, teman disini bisa teman 

sesama mahasiswa, teman mahasiswa satu institusi, ataupun teman mahasiswa 

satu jurusan yang akan mempengaruhi kebiasaan mahasiswa. Sedangkan 

teman di lingkungan SMA hanya mempunyai lingkup yang kecil yaitu 

biasanya hanya teman sekolah yang juga teman bermain mereka. 

 

2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

 Berbagai pendapat mengenai banyaknya faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. Akan tetapi pada dasarnya semua tidak berbeda secara 

prinsip. Secara garis besar Suryabrata (2002: 233) membedakan faktor yang 



mempengaruhi prestasi belajar siswa menjadi dua yaitu: faktor dari dalam dan 

faktor luar siswa. 

 Menurut Slameto (2010:54) ”besar kecilnya perubahan tingkah laku sangat 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu 

faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri mahasiswa yang sedang 

belajar dan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar mahasiswa”.  

1. Faktor internal dikelompokkan menjadi  dua yaitu: 

a) Faktor fisiologis merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

keadaan fisik atau jasmani mahasiswa. Faktor fisiologis meliputi faktor 

kesehatan dan cacat tubuh. 

b) Faktor psikologis merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kondisi kejiwaan mahasiswa. Faktor psikologis meliputi kematangan dan 

kesiapan, perhatian, minat, bakat, motivasi dan sikap mahasiswa. 

2. Faktor eksternal dikelompokkan menjadi tiga yaitu: 

a) Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendiddik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana tempat tinggal/kos, keadaan ekonomi keluarga, 

perhatian orang tua. 

b) Faktor kampus meliputi dosen, umpan balik, fasilitas kampus, manajemen 

kampus, lingkungan sosial di kampus, tugas rumah. 

c) Faktor masyarakat meliputi media massa, bentuk kehidupan di masyarakat, 

d) Faktor Lingkungan pertemanan meliputi teman sesama mahasiswa, teman 

mahasiswa satu institusi, ataupun teman mahasiswa satu jurusan. 

 



 

Sedangkan menurut Syah (2008:133), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar antara lain: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, yakni 

keadaan/kondisi jasmani dan rohani siswa yang meliputi dua aspek, yaitu 

aspek psikologis (yang bersifat jasmaniah) dan aspek psikologis (yang bersifat 

rohaniah). 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar yang sifatnya di luar diri siswa, yaitu faktor lingkungan sosial dan 

faktor lingkungan nonsosial.  Faktor lingkungan sosial terdiri dari lingkungan 

keluarga, sekolah, dan masyarakat sedangkan lingkungan non sosial terdiri 

dari gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa dan 

letaknya. 

 

2.3 Faktor Internal yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

 Faktor internal adalah faktor yang berasal dalam diri mahasiswa yang 

sedang belajar. Slameto (2010:54). Faktor internal terdiri dari Faktor fisiologis 

dan psikologi. 

2.3.1 Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis berkaitan dengan semua hal yang berkaitan dengan 

jasmani/jasad mahasiswa yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar 



mahasiswa, termasuk didalamanya kesehatan dan cacat tubuh. 

 

a) Faktor kesehatan 

  Menurut Slameto (2010:54) sehat berarti dalam keadaan baik dan bebas 

dari penyakit. Proses belajar mahasiswa dapat terganggu bila kesehatannya juga 

terganggu. Hal ini menyebabkan kondisi fisik yang mudah lelah, tidak semangat, 

pusing, mengantuk dan sebagainya. 

 Menurut Dalyono (1997:55), kesehatan jasmani yang terganggu seperti 

sakit kepala, demam, pilek, batuk dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk 

belajar. Demikian pula jika kesehatan rohani kurang baik, misalnya mengalami 

gangguan pikiran, perasaan kecewa karena konflik dengan pacar atau orangtua 

dapat juga mengganggu semangat belajar. Oleh karena itu pemeliharaan kesehatan 

sangat penting bagi setiap orang baik fisik maupun mental, agar badan tetap kuat, 

pikiran selalu segar dan bersemangat dalam belajar. 

  Agar kondisi badan tetap terjamin maka dapat dilakukan dengan 

menikmati belajar, istirahat, tidur, makan, rekreasi, dan olah raga. Selain itu jika 

kondisi kesehatan kurang baik maka segera berobat dan mengusahakan agar 

badannya sehat kembali. 

 Dalam buku “Cara Belajar yang Efisien” tulisan The Liang Gie (1983:8) 

disebutkan bahwa seseorang yang sehat mentalnya mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Dapat menyesuaikan diri dengan realitas, walaupun realitas itu tidak selalu 

baik. 



b. Bisa mengatasi segala perasaannya meskipun dalam keadaan tegang dan 

cemas. 

c. Dapat mengatasi kekecewaan dengan tenang, dan dapat menjadikannya 

sebagai pengalaman sekaligus dijadikan pelajaran untuk masa mendatang. 

d. Bisa merasakan kenikmatan dan memperoleh kepuasan tersendiri dari setiap 

perjuangan yang ditempuhnya. 

b) Cacat tubuh 

   Menurut Slameto (2010:55) cacat tubuh adalah sesuatu yang menyebabkan 

kurang baik atau kurang sempurna mengenai tubuh/badan. Cacat tubuh dapat 

berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli. Patah kaki, patah tangan, lumpuh 

dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh dapat mempengaruhi proses belajar, 

mahasiswa yang cacat tubuhnya maka belajarnyapun akan terganggu.  

  Jika ini terjadi hendaknya mengguanakan alat bantu agar dapat 

menghindari atau mengurang kecacatannya tersebut. Meskipun demikian apapun 

jenis cacat tubuh yang dialami seseorang bukan berarti si penyandang tidak 

memiliki prestasi dalam bidang pendidikan. Mereka yang memiliki kemauan 

keras dan tidak putus asa akan mendapatkan prestasi yang jauh lebih baik dan 

mereka akan lebih dihargai. 

2.3.2 Faktor Psikologis 

Semua hal yang berkaitan dengan batin dan rohani mahasiswa yang dapat 

mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa disebut dengan faktor psikologis. 

a) Kematangan dan kesiapan 

Slameto (2010:58-59) mengemukakan bahwa ”kematangan adalah suatu 



tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat tubuhnya siap 

untuk melaksanakan kecakapan baru”. Sedangkan kesiapan adalah kesediaan 

untuk memberikan respon atau reaksi. Kematangan dan kesiapan perlu 

diperhatikan dalam proses belajar, karena tanpa adanya kematangan dan kesiapan 

maka hasil belajar tidak akan maksimal. 

b) Perhatian 

Pada dasarnya mahasiswa tidak akan mengalami kesulitan belajar jika 

mahasiswa memiliki perhatian terhadap bahan pelajaran. Jika bahan pelajaran 

tidak memiliki perhatian terhadap bahan pelajaran. Jika bahan pelajaran tidak 

menjadi perhatian mahasiswa maka timbllah kebosanan sehingga diusahakan 

bahan pelajaran selalu menarik perhatian mahasiswa dengan cara mengusahakan 

pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakatnya. 

 Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa itupun semata-mata 

tertuju kepada suatau objek (benda atau hal) sekumpulan objek. Menurut Gazali 

(dalam Slameto, 2010:56) mahasiswa harus mempunyai perhatian terhadap apa 

yang dipelajarinya, karena jika tidak diperhatika maka terjadinya kebosanan akan 

timbul yang berakibat mahasiswa tidak suka belajar. 

c) Minat 

Slameto (2010:57) mengartikan minat sebagai kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan, minat sangat 

berpengaruh terhadap belajar, karena jika yang dipelajari sesuai dengan minat 

siswa maka timbullah daya tarik akan pelajaran tersebut. Secara sederhana minat 

berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 



terhadap sesuatu. Sardiman (1992:76) mengemukakan minat adalah suatu kondisi 

yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang 

dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri. 

Berdasarkan pendapat diatas, jelaslah bahwa minat besar pengaruhnya 

terhadap belajar atau kegiatan. Sehingga dalam belajar akuntansi selain 

memerlukan minat yang besar juga harus disertai dengan usaha yang baik agar 

tercapai prestasi belajar akuntansi yang optimal. 

d) Bakat 

Bakat adalah kemampuan untuk belajar. Menurut Hilgrad (dalam Slameto, 

2010:57) jika sesuatu pelajaran tidak sesuai dengan bakat anak maka tidak akan 

mencapai prestasi yang baik, sebab bakat merupakan pendorong alami untuk 

mampu melaksanakan suatu kegiatan, dan merupakan bawaan dari lahir. Dengan 

demikian, sebetulnya tiap orang mempunyai bakat dalam arti berpotensi untuk 

mencapai potensi sampai tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. 

Dalam perkembangan selanjutnya, bakat kemudian diartikan sebagai 

kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak bergantung 

pada upaya pendidikan dan latihan. Sementara Chaplin dalam Conny Semiawan ( 

1988: 1) memberikan definisi tentang bakat sebagai “aptitude” diartikan sebagai 

kemampuan bawaan yang merupakan potensi ( potential ability ) yang masih 

perlu dikembangkan atau dilatih. Mahasiswa yang berbakat terhadap 

matakuliahnya maka ia tidak akan mengalami kesulitan dalam meraih prestasi.   

e) Motivasi 

Seseorang akan mendapatkan prestasi yang optimal bila ia memiliki 



dorongan yang kuat untuk belajar. Menurut MC. Donalt (dalam Sudirman, 

1990:73) menyatakan bahwa motivasi adalah perubahan energi dalam diri 

seseorang yang ditambah dengan munculnya feeling dan didahului dengan 

tanggapan terhadap adanya tujuan. Agar proses belajar lebih intensif maka harus 

dilandasi dengan motiv yang erat sekali kaitannya dengan tujuan yang akan 

dicapai, dengan motivasi tertentu yang akan dicapai maka mahasiswa akan 

terpacu dalam berprestasi. 

Berdasarkan sumbernya, motivasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Sardiman (2001:88) menyatakan bahwa 

”motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

perlu dirangsang dari luar, karena dalam setiap individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah ”motif-motif 

yang aktif dan berfungsinya karena dapat dorongan dari luar”. Untuk proses 

belajar mengajar motiasi intrinsik lebih menguntungkan karena biasanya dapat 

bertahan lebih lama. Motivasi ekatrinsik dapat diberikan oleh dosen dengan jalan 

mengatur kondisi dan situasi belajar menjadi kondusif. 

f) Sikap mahasiswa 

 Sikap adalah gejala internal yang berdimensi efektif berupa 

kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara relatif tetap terhadap 

objek, orang, barang dan sebagainya baik secara positif atau negatif. Dalam hal ini 

sikap yang akn menunjang belajar seseorang ialah sikap poitif (menerima) 

terhadap bahan atau pelajaran yang akan dipelajari, terhadap guru yang mengajar 



dan terhadap lingkungan tempat dimana ia belajar seperti: kondisi kelas, teman-

temannya, sarana pengajaran dan sebagainya Alisuf Sabri (1996: 86).  

 Sikap siswa yang positif, terutama kepada mata kuliah yang disjikan 

merupakan tanda awal yang baik bagi proses belajar mahasiswa. Sebaliknya jika 

sikap yang negatif terhadap mata kuliah dapat menimbulkan kesulitan belajar 

mahasiswa. Untuk mengatasi kemungkinan munculnya sikap negatif mahasiswa, 

dosen dituntut untuk lebih dahulu mnunjukkan sikap positif terhadap dirinya 

sendiri dan siksp positif terhadap mata kuliah, dosen sangat dianjurkan senantiasa 

menghargai dan mencintai profesinya.  

 Dosen sebaiknya harus memiliki sikap luwes dalam bergaul, humor, rela 

membantu, kreatif dan berharap mahasiswa mampu berpartisipasi dalam proses 

belajar mengajar secara aktif. Dengan kepribadian dosen yang positif mahasiswa 

akan merasa senang, puas dan gembira. Simpati dari dosen merupakan faktor 

yang sangat utama, karena dengan simpati dari dosen maka proses belajar 

mengajar akan berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Disamping itu mahasiswa akan dapat lebih mudah mengikuti matakuliah yang 

diajarkan oleh dosen sehingga memacu dalam meningkatkan prestasinya. 

 

2.4 Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa. 

Slameto (2010:54), faktor ekternal terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah dan 

faktor masyarakat. 

 



2.4.1 Faktor Keluarga 

a. Cara Orang Tua Mendidik 

  Slameto (2010:60) ”cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya 

terhadap belajar anaknya”. Dalam proses belajar orang tua mempunyai peranan 

yang sangat besar terhadap cara mendidiknya. Orang tua yang acuh merupakan 

contoh dari orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Mungkin 

saja anak tersebut pandai tetapi kurangnya perhatian orang tua akhirnya 

kesukaran-kesukaran menumpuk sehingga mengalami ketinggalan dalam 

belajarnya dan akhirnya anak tersebut menjadi malas belajar dan hasil yang 

didapatkan tidak memuaskan bahkan gagal dalam studi tersebut.  

b. Hubungan Antar Anggota Keluarga 

  Meskipun kebanyakan mahasiswa tinggal jauh dari orang tua, tetapi 

hubungan antar anggota keluarga merupakan salah satu bagian yang penting 

dalam menyukseskan proses belajar mahasiswa. Terutama adalah relasi orang tua 

dan anak itu sendiri, begitu juga anak dengan saudara atau teman satu kamar atau 

satu kos yang sudah dianggap keluarga sendiri yang akan mempengaruhi 

belajarnya.  

  Perlu diusahakan  hubungan yang baik karena hubungan yang baik 

tersebut dapat mempengaruhi kondisi keakraban yang pengaruhnya terhadap 

proses belajar. Jika hubungan dapat terjali dengan baik maka proses belajar akan 

lancar sehingga memotivasi untuk meraih prestasi. 

c. Suasana Tempat Tinggal/Kos 

  Suasana dan kondisi tempat tinggal atau kos yang ditempati mahasiswa 



terdapat banyak kejadian-kejadian dimana mahasiswa berada dan pada saat 

belajar. Suasana tempat tinggal merupakan faktor yang penting dalam proses 

belajar karena jika mahasiswa tidak merasa nyaman terhadap tempat tinggalnya 

maka akan menghambat belajarnya karena mahasiswa tersebut terganggu. 

d. Keadaan Ekonomi Keluarga 

  Keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya dengan belajar mahasiswa. 

mahasiswa yang sedang belajar selain harus terpenuhinya kebutuhan pokok, juga 

membutuhkan fasilitas belajar (Slameto, 2010:63). Kehidupan ekonomi keluarga 

yaitu penghasilan orang tua menentukan terpenuhinya kebutuhan alat belajar 

seperti contohnya alat tulis buku dan meja belajar sangat dibutuhkan oleh 

mahasiswa sehingga mahasiswa terdorong untuk belajar dan mendapatkan hasil 

yang baik pula. 

e. Perhatian Orang Tua 

  Perhatian orang tua dapat mendorong para mahasiswa untuk belajar 

menjadi lebih giat, bila masih tingal dirumah sendiri maka jangan di ganggu jika 

sedang belajar dengan pekerjaan rumah. Dan bila mahasiswa yang tinggal jauh 

dari orang tua maka tidak salahnya orang tua memberikan perhatian walau hanya 

sekedar telepon tetapi sebaiknya di lakukan secara teratur sehingga kegiatan 

mahasiswa lebih terkontrol. 

2.4.2 Faktor Sekolah/Kampus 

a) Dosen 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen menyatakan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan 



tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Peran dosen sebagai fasilitator sangat penting karena proses 

pembelajaran saat ini berorentasi pada dosen (teacher oriented). Dosen 

menyajikan atau memberikan materi perkuliahan kepada mahasiswa serta 

membantu mahasiswa untuk memahami materi yang telah disajikan.  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus selalu diikuti oleh 

seorang dosen karena jika seorang dosen terlambat mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan maka akan mnyebabkan proses belajar yang berorientasi pada 

dosen/guru akan terlambat pula. Perlu disadari dosen dalam kerangka konsep 

belajar mengajar yang berorientasi pada dosen memfungsikan dosen sebagai 

sumber utama dalam informasi dan ilmu pengetahuan tetapi tidak menutup 

kemungkinan dalam era informasi seperti ini mahasiswa dapat dengan mudah 

informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di luar kampus. Oleh karena itu fungsi 

seorang dosen tidak hanya sebagai pendidik yang bisa ”mengajar” tetapi mampu 

memfungsikan dirinya sebagai fasilitator yaitu membantu mahasiswa dalam 

proses belajarnya.  

Sebagai fasilitator seorang dosen harus memberikan motivasi kepada 

mahasiswanya untuk terus mencari sendiri informasi dan pengetahuan yang 

diperlukan melalui pemanfaatan segala bentuk informasi yang ada disekitarnya. 

Proses belajar mengajar yang memerlukan keaktifan mahasiswa dalam mencari 

sumber informasi biasanya dikatakan sebagai proses belajar mengajar yang 

berorientasi kepada mahasiswa (student orienter learning). Jadi dari uraian diatas 



dapat disimpulkan bahwa peran seorang dosen/pendidik sangat penting dalam 

menunjang prestasi mahasiswa/peserta didiknya dan memacu mahasiswa agar 

menghasilkan prestasi yang baik. 

b) Umpan balik 

Umpan balik digunakan untuk membantu setiap mahasiswa dalam 

mengatasi kesulitan baik klasikal maupun secara individual disesuaikan dengan 

kebutuhan masing-masing peserta didik (Nasution 1998:30). Umpan balik adalah 

perilaku dosen untuk membantu setiap mahasiswa yang mengalami kesulitan 

belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja mahasiswa sehingga 

lebih menguasai materi yang diberikan dan telah disampaikan oleh dosen.  

Umpan balik yang dilakukan oleh dosen antara lain memberikan 

penjelasan terhadap kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan 

tugas/soal yang diberikan dosen baik secara langsung maupun tidak langsung, 

misanya memberikan penjelasan secara tertulis, memantapkan jawaban 

mahasiswa yang kurang pasti, atau mengarahkan pendapat mahasiswa pada saat 

melakukan diskusi. 

c) Fasilitas kampus  

Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya harus terus 

mengembangkan fasilitas kampusnya agar mahasiswa lebih berprestasi. 

Diantaranya fasilitas kampus yang harus diperhatikan demi kelancaran belajar 

adalah alat penunjang pelajaran. Hal ini perlu supaya dosen seebagai pengajar 

dapat dengan mudah menyampaikan bahan ajarnya.  

Keberadaan laboratorium komputer, ruang baca, pojok BEJ, perpustakaan 



dan sarana apa saja yang dapat membantu mengasah kompetensi mahasiswa harus           

ada dalam kampus. Selain itu kondisi gedung, kamar mandi, tanaman, bangku-

bangku kuliah dan halaman parkir perlu juga diperhatikan, karena jika mahasiswa 

tidak nyaman dengan kondisi yang ada akan membuat mahasiswa malas untuk 

masuk kuliah dan mengacuhkannya sehingga prestasi belajarnya akan buruk. 

d) Manajemen kampus 

Manajemen kampus yang berkaitan dengan prestasi belajar mahasiswa 

adalah pengelolaan waktu kampus dan disiplin kampus, kepala jurusan dalam hal 

ini sebagai manajer kampus harus dapat mengatur, mengelola waktu dan disiplin 

kampus. 

Slameto (2010:67) mengemukakan bahwa kedisiplinan kampus/sekolah 

erat hubungannya dengan kerajinan siswa dalam kampus juga dalam belajar. 

Kedisiplinan kampus mencangkup kedisiplinan dosen dalam mengajar deangan 

melaksanakan tata tertib, kedisiplinan karyawan dalam pekerjaan administrasi dan 

kebersihan ruang kelas, gedung, halaman dan lain-lain, dan kedisiplinan kepala 

jurusan dalam mengelola seluruh staf beserta mahasiswanya. 

Seluruh staf kampus yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan disiplin 

membuat mahasiswa menjadi disiplin pula, selain itu akan memberikan pengaruh 

positif terhadap belajarnya . Hal mana dalam proses belajar mahasiawa perlu 

disiplin untuk mengembangkan motivasi yang kuat agar mencapai prestasi belajar 

yang baik. 

e) Lingkungan sosial di kampus 

Mahasiswa di kampus membentuk suatu lingkungan pergaulan yang 



dikenal sebagai lingkungan sosial mahasiswa. Dalam lingkungan sosial tersebut 

ditemukan adanya kedudukan dan peranan tertentu. Sebagai ilustrasi, seorang 

mahasiswa dapat menjabat sebagai ketua kelas, ketua himpunan jurusan ataupun 

ketua himpunan mahasiswa, maka dari sini terjadilah hubungan antar mahasiswa. 

Tiap mahasiswa dalam lingkungan sosial memiliki kedudukan, peranan dan 

tanggung jawab sosial tertentu. Dalam hal tersebut terjadi pergaulan seperti 

hubungan akrab, kerjasama, berkompetisi, bersaing, konflik.    

Dalam uraian diatas dapat disimpulkan jika mahasiswa yang aktif dalam 

lingkungan sosial harus benar-benar bisa membagi waktu antara belajar dengan 

berorganisasi. Karena jika mereka tidak bisa membagi waktunya maka akan 

menghambat proses belajar, yang biasanya anak yang terlalu aktif dalam 

organisasi akan malas untuk masuk kuliah dan hanya berkonsentrasi dalam 

organisasinya. Seharusnya mahasiswa harus bisa mengatur waktu agar berjalan 

secara seimbang anatara berorganisasi dan belajar, sehingga mendapat manfaat 

yang penuh dalam berorganisasi dan juga memacu untuk berprestai. 

f) Tugas rumah 

Waktu belajar terutama adalah dikampus, maka hendaknya dosen jangan 

terlalu banyak memberikan tugas yang harus dikerjakan dirumah, karena 

mahasiswa juga membutuhkan waktu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang 

lain. Bila dosen memberikan banyak tugas kepada mahasiswanya maka 

mahasiaswa tidak akan mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan tugas 

lainnya. 

 



2.4.3 Lingkungan Masyarakat 

a) Media massa 

Slameto (2010:70) mengemukakan yang termasuk dalam media massa 

adalah bioskop, radio, TV, surat kabar, buku-buku, komik, dan lain-lain. 

Semuanya itu ada dan beredar di masyarakat. Media massa yang baik akan 

memberi pengaruh yang baik terhadap mahasiswa dan juga terhadap belajranya. 

Sebaliknya media massa yang jelek juga berpengaruh jelek terhadap mahasiswa. 

Sekali lagi peran orang tua bahkan pendidik sangat penting dalam 

mengarahkan atau membimbing anak atau peserta didikya dengan kontrol yang 

bijaksana. Sehingga dapat mengurangi pengaruh negatif dari media massa dan 

proses belajar tidak terganggu sehingga prestasi dapat diraih dengan baik. 

b) Bentuk kehidupan di masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar mahasiswa juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa. Masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak terpelajar, 

penjudi, suka mencuri dan mempunyai kebiasaan yang tidak baik akan 

berpengaruh jelek terhadap mahasiswa yang berada disitu. Mereka akan tertarik 

untuk ikut berbuat seperti yang dilakukan oleh orang-orang disekitarnya. 

Akibatnya brlajarnya terganggu dan bahkan mereka kehilangan semangat belajar 

karena perhatiannya semula terpusat kepada pelajaran kemudian berpindah ke 

perbuatan-perbuatan yang selalu dilakukan oleh orang-orang disekitarnya yang 

tidak baik tadi. 

Sebaliknya jika lingkungan mahasiswa adalah orang-orang yang terpelajar 

yang baik-baik, mereka mendidik dan menyekolahkan annaknya, antusias dengan 



cita-cita yang luhur akan masa depan anaknya, mereka akan terpengaruh juga ke 

hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang di lingkungannya. Pengaruh itu akan 

mendorong semangat mahasiswa untuk belajar lebih giat lagi. 

 

2.4.4 Lingkungan Pertemanan 

Pengaruh dari lingkungan pertemanan mahasiswa lebih cepat masuk dalam 

jiwanya daripada yang kita duga. Teman yang baik akan berpengaruh baik, 

sebaliknya teman yang buruk pasti berpengaruh buruk juga. Slameto (2010:71) 

mengemukakan ”teman yang tidak baik misanya suka bergadang, keluyuran, 

pecandu rokok dan narkoba, film porno, minum-minuman keras pastilah akan 

menyeret mereka ke ambang bahaya dan belajarnya jadi berantakan”.  

Apalagi kebanyakan mahasiswa jauh dari orang tua memaksa untuk lebih 

berhati-hati dalam memilih teman, jika salah sedikit maka akan menghancurkan 

segalanya. Oleh karena itu orang tua harus sering mengontrol (jangan terlalu ketat 

juga jangan terlalu lengah) agar kondisi anaknya berada dalam lingkungan yang 

baik. 

 

2.5 Prestasi Belajar 

2.5.1 Definisi Prestasi Belajar 

Kemampuan intelektual siswa sangat menentukan keberhasilan siswa 

dalam memperoleh prestasi. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang dalam 

belajar maka perlu dilakukan suatu evaluasi, tujuannya untuk mengetahui prestasi 

yang diperoleh siswa setelah proses belajar mengajar berlangsung. Prestasi belajar 



merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena kegiatan 

belajar merupakan proses, sedangkan prestasi merupakan hasil dari proses belajar. 

Memahami pengertian prestasi belajar secara garis besar harus bertitik tolak 

kepada pengertian belajar itu sendiri. Untuk itu para ahli mengemukakan 

pendapatnya yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan yang mereka anut. 

Namun dari pendapat yang berbeda itu dapat ditemukan satu titik persamaan.  

 Skinner (1999: 9) berpendapat belajar adalah suatu perilaku, pada saat 

orang belajar maka responnya menjadi lebih baik. Sedangkan Witherington (1982: 

54) menyatakan, bahwa belajar itu kompleks dan harus melalui bermacam-macam 

kegiatan yaitu: (1) Anak harus berbuat melakukan apa yang di pelajarinya; (2) 

mendengarkan, mengingat, membaca buku; (3) berpikir, menganalisis dan 

menggunakan pengalaman masa lampau. 

Sehubungan dengan prestasi belajar, Dimyati dan Mujiono (2006: 200) 

mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang didapat oleh siswa 

setelah melalui kegiatan penilaian dan  atau pengukuran prestasi belajar berupa 

skala nilai yang berupa huruf atau kata atau simbol. Selanjutnya Winkel 

(1996:162) mengatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan 

belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya 

sesuai dengan bobot yang dicapainya.  

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa prestasi 

belajar merupakan tingkat kemanusiaan yang dimiliki siswa dalam menerima, 

menolak dan menilai informasi-informasi yang diperoleh dalam proses belajar 

mengajar. Prestasi belajar seseorang sesuai dengan tingkat keberhasilan sesuatu 



dalam mempelajari materi pelajaran yang dinyatakan dalam bentuk nilai atau 

raport setiap bidang studi setelah mengalami proses belajar mengajar. Prestasi 

belajar siswa dapat diketahui setelah diadakan evaluasi. Hasil dari evaluasi dapat 

memperlihatkan tentang tinggi atau rendahnya prestasi belajar siswa. 

 

2.5.2 Pengukuran Prestasi Belajar 

Nilai atau grade diberikan sebagai simbol yang merepresentasikan hasil 

belajar seorang siswa. Menurut Good (1973) dalam Sukardi (2008:212), grade 

adalah simbol (angka, huruf, atau kata) yang menggambarkan nilai pertimbangan 

yang berkaitan dengan kualitas siswa dalam berprestasi selama periode 

pengajaran.  

Penentuan grade dengan penilaian skor dari suatu hasil evaluasi pada 

prinsipnya hampir sama. Jika penentuan grade biasanya dilakukan setelah 

beberapa kali evaluasi, maka skor penilaian merupakan hasil yang dicapai siswa 

hanya untuk satu kali evaluasi saja. Jika kemudian, skor penilaian 

didokumentasikan dan digabungkan dengan skor evaluasi lain sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan grade pada akhir semester atau kuartal.  

Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 

penentuan grade adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 



Tabel 2.1 

Sistem Penilaian pada Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

 

Nilai Angka Nilai Huruf Bobot Golongan Kemampuan 

81-100  A 4,0 Sangat baik 

76-80  B+ 3,5 

Antara sangat baik dan 

baik 

70-75  B 3,0 Baik 

61-69  C+ 2,5 Antara baik dan cukup 

56-60  C 2,0 Cukup 

51-55  D+ 1,5 Antara cukup dan kurang 

45-50  D 1,0 Kurang 

<45  E 0 Gagal 

Sumber: buku pedoman akademik Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya 

 

2.6 Perumusan Hipotesis 

  Universitas Negeri Brawijaya Malang merupakan salah satu universitas 

negeri yang berada di Malang. Di UB terdapat duabelas fakultas, yang meliputi 

Fakultas Pertanian, Fakultas Peternakan, Fakultas Teknik, Fakultas Perikanan dan 

Ilmu Kelautan, Fakultas MIPA, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Ilmu 

sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ekonomi. 

Fakultas Ekonomi itu sendiri terdiri dari tiga jurusan yaitu akuntansi, 

manajemen, dan ekonomi pembangunan. Mahasiswa di Fakultas Ekonomi 

khususnya pada jurusan akuntansi terdiri dari beberapa mahasiswa yang berasal 



dari daerah yang berbeda dan mempunyai latar belakang serta karakteristik yang 

berbeda pula. Perbedaan itu dapat dilihat dari faktor internal maupun faktor 

eksternal yang mempengaruhi mahasiswa tersebut dalam belajar. Faktor internal 

adalah Fisiologis dan Psikologis sedangkan faktor eksternal adalah lingkungan 

keluarga, lingkungan kampus, lingkungan masyarakat, dan lingkungan 

pertemanan. 

 Faktor-faktor tersebut dinilai sangat dominan pengaruhnya terhadap 

prestasi belajar mahasiswa program studi pendidikan akuntansi angkatan 2008 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Brawijaya. Prestasi belajar pada hakekatnya 

merupakan interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal, sehingga tiap 

mahasiswa mempunyai perbedaan satu sama lainnya. Perbedaan baik secara 

internal maupun eksternal itu mempengaruhi proses belajar dari mahasiswa 

sehingga hasil prestasi yang didapatkan juga berbeda. Perbedaan prestasi itu dapat 

dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). 

Untuk lebih jelasnya penulis gambarkan dalam bagan berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 2.2 

Kerangka Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mahasiswa Akuntansi UB Angkatan 2008 
 

Faktor Eksternal (X2) 

 

1. Lingkungan keluarga 

 Cara orang tua mendidik 

 Relasi antar anggota keluarga 

 suasana tempat tinggal/kos 

 keadaan ekonomi keluarga 

 perhatian orang tua. 

2. Lingkungan kampus 

 Dosen 

 Umpan balik 

 Fasilitas kampus 

 Manajemen kampus 

 Lingkungan sosial di kampus 

 Tugas rumah 

3. Lingkungan masyarakat 

 Media massa 

 Bentuk kehidupan di 

masyarakat 

4. Lingkungan pertemanan 

 T eman sesama mahasiswa 

 Teman mahasiswa satu institusi 

 Teman mahasiswa satu jurusan 

 

 

Prestasi belajar  

(Y) 
 

Faktor Internal (X1) 

 

1. Faktor fisiologis 

 Kesehatan  

 Cacat tubuh 

 

2. Faktor Psikologis 

 Kematangan dan kesiapan 
 Perhatian 
 Minat 
 Bakat 
 Motivasi 
 Sikap mahasiswa 

 



 Menurut Yitnosumarto (1990:288) hipotesis merupakan kesimpulan 

sementara yang nantinya akan diperbandingkan dengan fakta yang ada.  M. 

Ngalim Purwanto (2003:85), mengemukakan bahwa belajar adalah tingkah laku 

yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek 

kepribadian, baik fisik maupun psikis, seperti: perubahan dalam pengertian, 

pemecahan suatu masalah atau berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, 

ataupun sikap. Proses belajar tentulah erat kaitannya dengan prestasi belajar.   

 Sedangkan prestasi belajar itu sendiri menurut Tu’u (2004:75) adalah hasil 

belajar yang dicapai mahasiswa ketika mengikuti dan mengerjakan tugas serta 

kegiatan pembelajaran di kampus. Dalam mencapai prestasi belajar tentunya ada 

berbagai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Purwanto (2004:102) 

faktor-faktor penentu keberhasilan siswa ada dua golongan yaitu 1) faktor 

individual adalah faktor yang ada dalam diri organisme tersebut 2) faktor sosial 

adalah faktor yang ada di luar individu tersebut. 

 Slameto (2010:54-71), mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal terdiri dari fisiologis dan psikologis sedangkan faktor eksternal 

terdiri dari lingkungan keluarga, kampus, masyarakat dan pertemanan. 

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rizka Oktriviana (2008) yang 

berjudul “Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Siswa terhadap Prestasi Belajar 

Ekonomi SMA Negeri 2 Pare” yang menunjukkan bahwa faktor internal dan 

eksternal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. 

Demikian pula yang dilakukan oleh Wahyu Dwi Astutik (2007)  yang berjudul 



“Pengaruh faktor internal dan eksternal terhadap prestasi belajar ekonomi siswa 

kelas XI IPS di SMA Negeri 9 Malang” mengemukakan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara faktor internal dan eksternal terhadap prestasi belajar. 

Berdasarkan teori di atas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

H1 : Faktor internal dan eksternal mahasiswa berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar. 

H2 :  Faktor internal mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

belajar. 

H3 : Faktor Eksternal mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi belajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan 

Menurut Umar (1999:36) rancangan atau desain penelitian umumnya 

terbagi atas 3 (tiga) bentuk, yaitu penelitian eksploratif (explorative research), 

penelitian deskriptif (descriptive research) dan penelitian penjelasan (explanatory 

research). Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif sebagai suatu penelitian 

yang dilakukan dengan maksud memberikan penjelasan/deskripsi tentang 

hubungan kausalitas antara variabel-variabel penelitian yang disertai dengan 

langkah pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data melalui pengujian 

hipotesis.  

Penjelasan disini adalah untuk menguji hubungan antar variabel yang 

dihipotesiskan. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

karena menggunakan data-data yang bersifat numeris dengan perlakuan 

matematis. Dengan demikian penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif 

kuantitatif. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

  Sugiyono (2002:57) memberikan pengertian bahwa populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Arikunto 



(2006:130), populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dari 

penelitian ini adalah mahasiswa berstatus aktif Angkatan 2008 Jurusan 

Akuntansi FE UB. Populasi berjumlah 230 mahasiswa (SISKA FE UB, per 

November 2010). 

  Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling, yaitu cara pengambilan sampel berdasarkan atas adanya 

kriteria atau tujuan tertentu Arikunto (1998: l13). Adapun kriteria dari 

responden yang diambil adalah mahasiswa SI berstatus aktif semester lima 

(angkatan 2008) Jurusan Akuntansi UB. Kriteria tersebut diambil karena 

mahasiswa SI berstatus aktif semester lima (angkatan 2008) diasumsikan telah 

mendapat manfaat penuh atas pengajaran akuntansi dan masih berstatus aktif 

dalam proses perkuliahan. Arikunto (2006:113) mengatakan bahwa sampel 

adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sedangkan Sugiyono 

(2004) dalam Riduwan (2007:40) mengatakan bahwa sampel adalah sebagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Ukuran sampel ideal 

diperoleh berdasarkan acuan rumus Yamane (1967) dalam Riduwan 

(2007:49), sebagai berikut: 

12Nd

N
n  

Keterangan:  

n   =  Jumlah sampel 

N   =  Jumlah populasi 

d
2
   =  Presisi (tingkat presisi 10%) 



n = 230 = 230  ≈  70 orang 

 230(0,1)
2 

+ 1  3,3   

 

  Berdasarkan perumusan diperoleh jumlah sampel ideal sebanyak 

70 mahasiswa jurusan akuntansi FE UB angkatan 2008.  

 

3.3 Data Penelitian 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

  Menurut Arikunto (2002:107), sumber data adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data 

primer. 

 Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Supomo (1999:147) ada dua metode yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data primer, yaitu (1) metode survei, dan (2) metode observasi. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode survey yang ditunjukkan pada 

responden yaitu mahasiswa S1 berstatus aktif semester lima (angkatan 2008) 

Jurusan Akuntansi FE UB.  

  Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer berdasarkan 

komunikasi antara peneliti dengan responden. Kerlinger (1973) mengemukakan 

bahwa, penelitian dengan pendekatan survey adalah penelitian yang dilakukan 

pada populasi besar maupun kecil, tetapi yang dipelajari adalah data 

(karakteristik) dari sampel yang dipandang sebagai representatif (mewakili) 

karakteristik populasi, sehingga hasilnya dapat digeneralisasikan pada populasi. 

Ada dua teknik pengumpulan data dalam metode survey, yaitu (1) wawancara, 



dan (2) kuesioner dan dalam penelitian ini menggunakan metode kuesioner, 

dimana kuesioner dilakukan secara personal melalui pertanyaaan dan pertanyaan 

tertulis yang diberikan kepada responden. Pengumpulan data dilakukan sendiri 

oleh peneliti dengan dibantu oleh rekan-rekan peneliti melalui penyebaran 

kuesioner secara langsung kepada responden, mengecek criteria calon responden 

dan meminta kesediaan responden untuk mengisi kuesioner. 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  subjek (self-

respon data). Data subjek merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, 

sikap, pengalaman atau karakteristik diri seseorang atau kelompok orang yang 

menjadi subjek penelitian / responden, Indriantoro dan Supomo (1999:145). 

Dalam penelitian ini data berasal dari respon tertulis yang diberikan sebagai 

tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuesioner) yang diajukan oleh peneliti. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Nasir (2003) dalam Riduwan dan Kuncoro (2007: 213) mengatakan bahwa 

teknik pengumpulan data merupakan alat-alat ukur yang diperlukan dalam 

melaksanakan suatu penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik kuesioner, yaitu membuat daftar pertanyaan yang 

berhubungan dengan penelitian, kemudian dibagikan kepada seluruh responden 

yang dijadikan sasaran penelitian.  

 

3.4. Variabel Penelitian 

  Variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu 

penelitian Arikunto (2002:96). Sutrisno Hadi dalam Arikunto (2002:94) 



mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi. Dalam penelitian ini 

terdapat dua variabel penelitian, yaitu : 

1. Variabel bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi belajar, yang terdiri dari: 

a. Faktor internal (X1) 

1)  Faktor fisiologis dengan indikator kondisi kesehatan, cacat tubuh. 

2) Faktor psikologis kematangan dan kesiapan, perhatian, minat, bakat, 

motivasi dan sikap mahasiswa. 

b. Faktor eksternal (X2) 

1) Lingkungan keluarga dengan indikator cara orang tua mendiddik, relasi 

antar anggota keluarga, suasana tempat tinggal/kos, keadaan ekonomi 

keluarga, perhatian orang tua. 

2) Lingkungan kampus dengan indikator dosen, umpan balik, fasilitas kampus, 

manajemen kampus, lingkungan sosial di kampus, tugas rumah. 

3) Lingkungan masyarakat dengan indikator media massa, bentuk kehidupan di 

masyarakat. 

4) Lingkungan pertemanan dengan indikator teman sesama mahasiswa, teman 

mahasiswa satu institusi, ataupun teman mahasiswa satu jurusan. 

2. Variabel terikat (Dependent Variable) 

  Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah prestasi belajar mahasiswa 

dari Jurusan Akuntansi FE UB Angkatan Tahun 2008, yang datanya diambil 

dari Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa. Prestasi Belajar (Y) adalah 



suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seseorang siswa dalam 

melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya. Menurut 

Canales (2009), prestasi belajar (academic performance) dapat diukur dengan 

menggunakan nilai Indeks Prestasi Kumulatif mahasiswa.  

 

3.5 Desain Kuesioner dan Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang 

berisi berbagai pernyataan yang mewakili faktor internal dan eksternal. Bentuk 

kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu kuesioner yang 

menyediakan jawaban yang telah ditentukan dan diharapkan diisi oleh responden 

sesuai dengan konteks butir pernyataan yang diajukan.  

Desain kuesioner pada penelitian ini mengadopsi kuesioner yang 

digunakan pada penelitian Rizka Oktriviana (2008) dan Wahyu Dwi Astutik 

(2007) yang sama-sama melakukan penelitan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dan ada beberapa sisanya kuesioner dibuat oleh 

peneliti sendiri karena disini peneliti menambahkan indikator pada variabel 

eksternal yaitu indikator lingkungan pertemanan yang belum ada pada penelitian 

terdahulu. 

Skala penilaian yang digunakan dalam instrumen adalah skala likert 

dengan rentang pilihan jawaban dari tingkatan terendah hingga tertinggi atau 

sebaliknya. Alternatif pilihan jawaban memiliki karakteristik yang mewakili sikap 

responden (sangat setuju-sangat tidak setuju) dan karakteristik yang mengarah 



pada intensitas (sangat sering-tidak pernah) dengan bobot penilaian (skor) sebagai 

berikut: 

a. Sangat setuju/sangat sering dengan skor 5 

b. Setuju/sering dengan skor 4 

c. Cukup setuju/jarang dengan skor 3 

d. Tidak setuju/kadang-kadang dengan skor 2 

e. Sangat tidak setuju/tidak pernah dengan skor 1 

 

3.6 Uji Kualitas Data 

3.6.1 Uji Validitas 

Berkaitan dengan pengujian validitas instrumen, Arikunto (1995) dalam 

Riduwan (2007:109) menjelaskan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Untuk menguji 

validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi antara bagian-bagian dari 

alat ukur secara keseluruhan dengan cara mengkorelasikan setiap butir alat ukur 

dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir, dengan rumus Pearson 

Product Moment sebagai berikut.   

rhitung   = n (∑XY) - (∑X).(∑Y) 

 √{n.∑X
2
 - (∑X)

2
}.{n.∑Y

2
- (∑Y)

2
}  

  

Dimana: 

r hitung =  Koefisien korelasi 

∑ X =  Jumlah skor item 

∑ Y =  Jumlah skor total (seluruh item) 



n =  Jumlah responden    

Pengukuran pada penelitian ini menggunakan product moment pearson 

correlation dengan tingkat signifikasi sebesar 1%. Dalam pengambilan keputusan 

suatu instrumen valid atau tidak valid adalah jika nilai korelasi (pearson 

correlation) adalah positif, dan nilai probabilitas korelasi [sig. (2-tailed)] < taraf 

signifikan (α) sebesar 0,05. Uji validitas akan dilakukan dengan alat bantu 

program komputer yaitu SPSS (Statistical For Social Science)11.0 for windows.    

3.6.2 Uji Reliabilitas 

Suatu instrumen pengumpulan data dikatakan reliabel jika mampu digunakan 

untuk mengukur suatu variabel secara berulangkali dapat menghasilkan informasi 

atau data yang sama atau sedikit sekali bervariasi. Dengan kata lain mampu 

menunjukkan keakuratan, kestabilan dan kekonsistenan dalam menghasilkan suatu 

pengukuran apa yang diukur (Arikunto, 2002:171). Untuk menguji reliabilitas data 

maka digunakan rumus Alpha Cronbach. Pengujian reliabilitas dalam penelitian 

ini akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu program komputer yaitu SPSS 

11.0 for windows. Adapun rumus Alpha Cronbach adalah sebagai berikut: 

r1.1 = k  ∑σb
2 

 k - 1  σ1
2 

Keterangan:  

r1.1 =  reliabilitas instrumen  

k =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

∑σb
2
 =  jumlah varians butir 

σ1
2
 =  varians total 

Ukuran rentangan rentangan reliabilitas dapat menggunakan kriteria yang 

) ( ( 1 - ) 



ditetapkan oleh Arikunto (2002:123) sebagai berikut: 

Tabel 3.1. 

Kriteria Reliabilitas 

Rentang nilai koefisien Kriteria 

0,800 – 1,000 Tinggi  

0,600 – 0,800 Cukup  

0,400 – 0,600 Agak rendah 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,000 – 0,200 Sangat rendah  

Sumber: Arikunto (2002) 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Data Deskriptif 

    Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

atau deskripsi empiris atas data yang dikumpulkan dalam  penelitian. Jenis-jenis 

statistik deskriptif dapat berupa distribusi frekuensi dan statistik rata-rata. Analisis 

deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan 

masing-masing variabel yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan prestasi belajar. 

3.7.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

    Sesuai dengan jenis data yang ada, data pada penelitian ini 

merupakan data ordinal. Dalam analisis ini dapat digunakan pendekatan statistik 

parametrik untuk mengetahui pengaruh kualitas faktor internal dan eksternal 

terhadap prestasi belajar, serta dapat digunakan spesifikasi model regresi linear 

berganda (multiple linear regression) sebagai berikut (Riduwan, 2004:79) :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + ei  

Keterangan : 

Y = prestasi belajar akuntansi 



a = konstanta 

X1 = faktor internal 

X2 = faktor eksternal 

b1, b2 = koefisien regresi variabel independen 

e = standar error 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

    Dalam penggunaan model analisis regresi linear berganda, 

agar dihasilkan Best Linear Unbiased Estimator (BLUE) harus dilakukan evaluasi 

ekonometri. Menurut Gujarati (1997) bahwa sejumlah asumsi klasik yang perlu 

diuji antara lain berkenaan dengan normalitas, multikolinearitas, dan 

heteroskedastisitas. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

penggunaan model regresi linear berganda sebagai alat analisis telah memenuhi 

beberapa asumsi klasik.:  

1. Uji Asumsi Normalitas  

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual data telah 

berdistribusi secara normal. Cara untuk mendeteksi residual data ini antara lain 

adalah dengan menggunakan uji normalitas histogram, uji residual plot dan uji 

Kolmogorov-Smirnov. Menurut Santoso (2001), bahwa dalam uji 

Kolmogorov-Smirnov data dikatakan telah berdistribusi secara normal jika 

nilai signifikansi dari hasil pengujian lebih besar dari 5% (>0.05) dan tidak 

berdistribusi secara normal jika data lebih kecil dari 5% (<0.05).  

2. Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menunjukkan adanya pengganggu yang diakibatkan 



pengaruh antar varian, di mana varian independent variabel berpengaruh 

terhadap varian variabel dependent. Sebaliknya homoskedastisitas 

menunjukkan tidak adanya penggangu yang diakibatkan oleh pengaruh antar 

varian. Menurut Santoso (2002) jika uji heteroskedastisitas ini menunjukkan 

signifikansi lebih besar dari 0.05 (nonsignifikan) berarti asumsi 

homoskedastisitas dalam regresi telah terpenuhi. Uji Heteroskedastisitas 

dilakukan dengan korelasi Spearman rho. 

3. Uji Asumsi Multikolinearitas 

Kondisi multikolinearitas data merupakan suatu keadaan di mana 

kesalahan pengganggu dari setiap variabel bebas semuanya mempunyai 

varians yang tidak sama. Gejala ini mungkin timbul akibat pengamatan data 

berupa cross section. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas 

dapat dilihat dari besarnya Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai 

Tolerance pada hasil analisis statistik dengan ketentuan jika nilai VIF tidak 

lebih dari 10 dan tolerance kurang dari 1 maka tidak terdapat gejala 

multikolinearitas (non Multikolinearitas). 

3.7.4 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji model regresi berganda tersebut digunakan koefisien 

determinasi (R
2
), uji F (over all test) dan uji t (individual test). Semua hasil 

perhitungan tersebut akan didasarkan pada hasil perhitungan dengan 

menggunakan komputer dengan bantuan program SPSS. 

1. Uji F (Pengaruh Simultan) 



F hitung = 
)1/()1(

/
2

2

kNR

kR
 

Dimana : 

F = F hitung  

R
2
 = Koefisien determinasi 

k = Jumlah variabel 

N = Banyaknya sampel 

Langkah-langkah dalam uji F yaitu: 

a)  Menentukan level signifikansi 

Pengujian dengan uji F variansnya adalah dengan membandingkan Fhitung 

(Fh) dengan Ftabel (Ft). Untuk  menentukan nilai F statistik tabel dapat 

menggunakan tingkat signifikansi 0,05. 

b) Untuk menentukan HO diterima atau ditolak 

Fh > Ft maka Ho ditolak dan Ha diterima, Artinya variasi dari model 

regresi berhasil menerangkan variasi variabel bebas secara keseluruhan, 

sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas (variabel terikat)  

Fh < Ft maka Ho diterima dan Ha ditolak, Artinya variasi dari model 

regresi tidak berhasil menerangkan variasi variabel bebas secara 

keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel tidak bebas 

(variabel terikat). 

 

2. Uji T (Pengaruh Parsial) 

t hitung = 
se

b
 



Dimana: 

b = parameter estimasi dari X  

se = standar error X  

Langkah-langkah dalam uji T yaitu: 

a) Menentukan level signifikansi 

Pengujian Uji t dilakukan dengan membandingkan thitung (th) dengan t tabel 

(tt) . Untuk  menentukan nilai T statistik tabel dapat menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05. 

b) Untuk menentukan HO diterima atau ditolak 

thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

thitung < ttabel maka Ha ditolak dan Ho diterima, artinya tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

  Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kebaikan-

kesesuaian garis regresi, yang dinyatakan dengan berapa persentase total 

variasi dalam variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh variabel 

independen yang ada dalam model (Gujarati, 1997:42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

   Penelitian ini dilakukan di Universitas Brawijaya Malang. Populasi yang 

digunakan adalah Mahasiswa Jurusan Akuntansi berstatus aktif angkatan 2008 

dengan asumsi bahwa populasi tersebut telah mendapat manfaat penuh atas 

pengajaran akuntansi dan masih berstatus aktif dalam proses perkuliahan. populasi 

penelitian berjumlah 230 mahasiswa. Pengukuran sampel menggunakan 

perumusan jumlah sampel ideal berdasarkan acuan rumus Yamane (1967) dalam 

Riduwan (2007:49) sehingga diperoleh jumlah sampel 70 mahasiswa yang 

menjadi responden dalam penelitian ini.  

Penyebaran kuesioner dilakukan kepada seluruh responden ditambah 

dengan sejumlah kuesioner tambahan sebagai cadangan jika terdapat 

kekuranglengkapan pengisian atau kuesioner yang tidak kembali sehingga akan 

mengurangi jumlah sampel ideal. Penambahan kuesioner yang dilakukan 

sejumlah 10% (7 unit) kuesioner. Berdasarkan kegiatan penyebaran dan 

penerimaan kembali kuesioner diperoleh masukan sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Rekapitulasi Penyebaran dan Penerimaan Kuesioner 

Keterangan  Jumlah 

Kuesioner disebarkan 77 

Kuesioner kembali 74 

Kuesioner terisi tidak lengkap 3 

Kuesioner terisi lengkap 71 



  Tabel 4.1 memberikan penjelasan bahwa proporsi tingkat pengembalian 

kuesioner adalah sebesar 96% (74 dari 77 kuesioner tersebar), dengan tingkat 

pengisian data tidak lengkap sebesar 4% (3 dari 77 kuesioner tersebar) dan 

tingkat pengisian data lengkap sebesar 92% (71 dari 77 kuesioner). Sedangkan 

kuesioner yang dipakai dalam penelitian ini sebanyak 70 kuesioner dari 71 

kuesioner yang terisi lengkap, karena jumlah sampel sudah ditentukan oleh 

peneliti sebanyak 70. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, dapat 

dipaparkan karakteristik responden yang akan dijelaskan di bawah. 

4.1.1. Karakteristik Responden 

 Karakteristik responden dapat dipaparkan dengan menggunakan 

pendekatan proporsi berdasarkan usia dan jenis kelamin. Responden penelitian 

memiliki karakteristik usia berkisar antara 19 hingga 22 tahun dengan proporsi 

sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

Usia  Jumlah Proporsi 

19 5 7.1% 

20 49 70.0% 

21 8 11.4% 

22 8 11.4% 

Total 70 100% 

Sumber: data penelitian diolah, 2010 

 

Sementara itu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dengan 

proporsi sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut: 



Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Jenis Kelamin Jumlah Proporsi 

Perempuan 55 78.6% 

Laki-laki 15 21.4% 

Total  70 100% 

Sumber: data penelitian diolah, 2010 
 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa proporsi usia responden mayoritas adalah 

20 tahun sejumlah 49 orang atau setara dengan 70% dari total responden. 

Sementara itu usia 21 dan 22 tahun memiliki proporsi yang sama sebesar 11,4% 

(8 responden) dan proporsi terendah adalah mahasiswa dengan usia 19 tahun 

sebesar 7,1% (5 responden). Sementara itu Tabel 4.3 menunjukkan bahwa 

proporsi responden mayoritas berdasarkan jenis kelamin adalah perempuan 

sejumlah 55 orang atau setara dengan 78,6% dari total responden. Sementara itu 

responden laki-laki memiliki proporsi sebesar 21,4% (15 responden). 

Berdasarkan paparan data tentang karakteristik responden, dapat 

disimpulkan bahwa secara umum berdasarkan sampel yang mewakili populasi, 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya Malang 

angkatan 2008 mayoritas berusia 20 tahun dengan jenis kelamin dominan adalah 

perempuan. 

4.1.2. Responden Berdasarkan Prestasi Akademis 

Penentuan grade dengan penilaian skor dari suatu hasil evaluasi pada 

prinsipnya hampir sama. Jika penentuan grade biasanya dilakukan setelah 

beberapa kali evaluasi, maka skor penilaian merupakan hasil yang dicapai siswa 

hanya untuk satu kali evaluasi saja. Jika kemudian, skor penilaian 



didokumentasikan dan digabungkan dengan skor evaluasi lain (diakumulasikan) 

sehingga dapat digunakan untuk menentukan grade pada akhir semester atau 

kuartal. Berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner, IPK (indeks prestasi 

kumulatif) yang merupakan tingkat pengukuran prestasi belajar menunjukkan 

karakteristik responden berdasarkan prestasi belajar sebagai berikut: 

 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Prestasi belajar  

 

Nilai Notasi Bobot Kriteria Jumlah Proporsi 

81-100 A 4,0 Sangat baik 51 72.9% 

76-80 B+ 3,5 Antara sangat baik dan baik 8 11.4% 

70-75 B 3,0 Baik 11 15.7% 

61-69 C+ 2,5 Antara baik dan cukup - - 

56-60 C 2,0 Cukup - - 

51-55 D+ 1,5 Antara cukup dan kurang - - 

45-50 D 1,0 Kurang - - 

<45 E 0 Gagal - - 

Total 70 100.0% 

Sumber: data penelitian diolah, 2010 

 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengisian kuesioner 

berkaitan dengan nilai bobot IPK masing-masing responden, diperoleh 

kesimpulan bahwa mayoritas responden memiliki rentang indeks prestasi yang 

memenuhi kriteria baik hingga sangat baik. Mayoritas responden memiliki 

indeks prestasi kumulatif dalam rentang nilai 81-100 atau dengan bobot 3,5 – 

4,0 yang dikategorikan sangat baik dengan notasi A. Proporsi responden 

dengan IPK kategori sangat baik adalah sebesar 72,9% atau sejumlah 51 

responden. Sementara itu proporsi tingkat prestasi belajar akuntansi responden 



lainnya adalah 11,4% (8 responden) dengan kategori antara baik dan sangat 

baik /notasi B+, sisanya 15,7% atau sebanyak 11 responden dengan kategori 

baik/notasi B.  

 

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Analisis distribusi frekuensi terhadap variabel penelitian merupakan 

pendekatan perhitungan statistik dengan mentabulasi dan menghitung data hasil 

penelitian sehingga menghasilkan output untuk pengambilan keputusan. Sifat-sifat 

data dapat diketahui dengan cara menghitung nilai central tendency (ukuran nilai 

central) yaitu nilai modus dan mean. 

Analisis distribusi frekuensi terhadap variabel penelitian merupakan 

pendekatan perhitungan statistik dengan mentabulasi dan menghitung data hasil 

penelitian sehingga menghasilkan output untuk pengambilan keputusan. Sifat-sifat 

data dapat diketahui dengan cara menghitung nilai central tendency (ukuran nilai 

central) yaitu nilai mean. 

1. Faktor Internal 

Faktor internal yang mempengaruhi prestasi diukur berdasarkan indikator 

fisiologis dan psikologis. Indikator fisiologis diwakili dengan item-item 

pernyataan yang terdiri dari Kesehatan (gangguan kesehatan, upaya menjaga 

kesehatan, penurunan kesehatan) dan  kebutuhan fisik (pemenuhan, 

pembiayaan, dan ketepatan waktu). Berdasarkan hasil penelitian yang 



diperoleh, distribusi jawaban responden untuk indikator fisiologis dipaparkan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden  

Berdasarkan Indikator Fisiologis 

Item Pernyataan 

Skor 

5 4 3 2 1 
Mean  

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Gangguan kesehatan  6 8.6 5 7.1 28 40.0 29 41.4 2 2.9 2.77 

Upaya menjaga 

kesehatan 
3 4.3 33 47.1 26 37.1 8 11.4 0 0 3.44 

Penurunan kesehatan 7 10 15 21.4 20 28.6 26 37.1 2 2.9 2.99 

Pemenuhan kebutuhan  3 4.3 31 44.3 18 25.7 18 25.7 0 0 3.27 

Pembiayaan 

kebutuhan 
4 5.7 17 24.3 25 35.7 22 31.4 2 2.9 2.99 

Ketepatan waktu 

pemenuhan 
4 5.7 19 27.1 23 32.9 24 34.3 0 0 3.04 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2010 

Tabel 4.5 menunjukkan bahwa kecenderungan jawaban responden 

mengarah pada jawaban tidak setuju/kadang-kadang untuk item pernyataan 

tentang gangguan kesehatan dimana hal tersebut ditunjukkan oleh mayoritas 

responden yang memilih jawaban tidak setuju/kadang-kadang dengan skor 2 

(41,4%). Sementara untuk item pernyataan berkaitan dengan upaya menjaga 

kesehatan, responden cenderung menjawab setuju/sering dengan skor 4 

(47,1%). Item pernyataan tentang penurunan kesehatan dijelaskan dengan 

kecenderungan yang mengarah pada jawaban kadang-kadang dengan skor 2 

(37,1%) responden. Item pernyataan untuk pernyataan berkaitan dengan 

memikirkan pemenuhan kebutuhan dengan skor 4 (44,3 %) dan pembiayaan 



kebutuhan dengan skor 3 (35,7%) serta kencederungan kadang-kadang untuk 

keterlambatan pemenuhan kebutuhan fisik dengan skor 2 (34,3 %). 

Deskripsi umum tentang kecenderungan jawaban responden untuk 

indikator fisiologis dapat dijabarkan dengan menggunakan analisis statistik 

deskriptif dengan penentuan kriteria berdasarkan panjang kelas. Total skor 

tertinggi untuk seluruh nilai jawaban pada item-item pernyataan yang mewakili 

indikator fisiologis adalah sebesar 26 dan skor terendah adalah 14, sementara 

pilihan jawaban yang digunakan adalah 5. Dengan demikian jangkauan 

panjang kelas yang diperoleh adalah: 

Panjang kelas = 
5

14-26
 = 2,4  3 

Berdasarkan perhitungan tersebut kecenderungan umum berkaitan 

dengan pengaruh faktor internal berdasarkan indikator fisiologis adalah sebagai 

berikut: 

 

Tabel. 4.6 

Deskripsi Faktor Internal Berdasarkan Indikator Fisiologis 

 

No Interval Kriteria F % Mean  

1 26-28 sangat kuat 1 1.4% 

 

18,5 

 

2 23-25 Kuat 4 5.7% 

3 20-22 Sedang 15 21.4% 

4 17-19 Lemah 35 50.0% 

5 14-16 sangat lemah 15 21.4% 

Total 70 100%  

 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa berdasarkan jumlahnya, responden 

memiliki kecenderungan persepsi yang menilai bahwa pemenuhan kebutuhan 

fisiologis memiliki hubungan yang lemah terhadap prestasi belajar akuntansi. 



Secara keseluruhan deskripsi jawaban responden dalam kaitannya dengan 

hubungan antara pemenuhan kebutuhan dan prestasi belajar akuntansi adalah 

50% mengarah pada kriteria lemah, 21,4% dengan kriteria sangat lemah dan 

sedang, 5,7% dengan kriteria kuat, dan sisanya 1,4% dengan kriteria sangat 

kuat. Di sisi lain kecenderungan jawaban responden tersebut ditunjang oleh 

nilai rata-rata total jawaban responden untuk indikator fisiologis sebesar 18,5 

yang berada pada rentang nilai untuk kriteria lemah yaitu antara 17 dan 19. 

Sementara itu indikator psikologis diwakili dengan item-item pernyataan 

yang terdiri dari kesiapan mengikuti kuliah, keputusan pemilihan program, 

perhatian dalam kegiatan kuliah, praktek dan teori perkuliahan, bakat pribadi, 

penyelesaian masalah, penguasaan program. Berdasarkan hasil penelitian yang 

diperoleh, distribusi jawaban responden untuk indikator fisiologis dipaparkan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden  

Berdasarkan Indikator Psikologis 

Item Pernyataan 

Skor 

5 4 3 2 1 
Mean  

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Kesiapan mengikuti 

kuliah 
8 11.4 28 40.0 24 34.3 9 13 1 1.4 3.47 

Keputusan pemilihan 

program 
14 20.0 40 57.1 10 14.3 6 8.6 0 0 3.89 

Perhatian dalam 

kegiatan kuliah 
1 1.4 41 58.6 25 35.7 3 4.3 0 0 3.57 

Praktek dan teori 

perkuliahan 
16 22.9 39 55.7 10 14.3 5 7.1 0 0 3.94 

Bakat pribadi 2 2.9 40 57.1 21 30.0 7 10 0 0 3.53 

Penyelesaian masalah 7 10.0 42 60.0 18 25.7 2 2.9 1 1.4 3.74 

Penguasaan program. 6 8.6 50 71.4 12 17.1 1 1.4 1 1.4 3.84 



Sumber: Data Penelitian diolah, 2010 

Tabel 4.7 menunjukkan bahwa kecenderungan jawaban responden 

mengarah pada kesetujuan, tentang kesiapan mengikuti kuliah dimana hal 

tersebut ditunjukkan oleh mayoritas responden yang memilih jawaban setuju 

dengan skor 4 (40,0%). Sementara untuk item pernyataan berkaitan dengan 

keputusan pribadi tentang pemilihan program, responden cenderung menjawab 

setuju dengan skor 4 (57,1%). Item pernyataan tentang perhatian dalam 

kegiatan kuliah dijelaskan dengan kecenderungan yang mengarah pada 

jawaban setuju dengan skor 4 (58,6%) responden.  

Item pernyataan tentang pertimbangan praktis dan teoritis dalam 

perkuliahan dijelaskan dengan kecenderungan yang mengarah pada jawaban 

setuju dengan skor 4 (55,7%) responden. tiga item pernyataan sisanya 

mengarah pada kecenderungan yang sama yaitu menyetujui; masing-masing 

dengan skor 4 (57,1%) jawaban setuju untuk item bakat pribadi, skor 4 (60%) 

untuk motivasi penyelesaian masalah, serta skor 4 (71,4%) untuk motivasi 

penguasaan program studi. 

Deskripsi umum tentang kecenderungan jawaban responden untuk 

indikator psikologis menggunakan analisis statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa total skor tertinggi untuk item-item pernyataan indikator psikologis 

adalah sebesar 31 dan skor terendah adalah 19, sementara pilihan jawaban yang 

digunakan adalah 5. Dengan demikian jangkauan panjang kelas yang diperoleh 

adalah: 

Panjang kelas = 
5

19-31
 = 2,4  3 



Berdasarkan perhitungan tersebut kecenderungan umum berkaitan 

dengan pengaruh faktor internal berdasarkan indikator psikologis adalah 

sebagai berikut: 

Tabel. 4.8 

Deskripsi Faktor Internal Berdasarkan Indikator Psikologis 

 

No Interval Kriteria F % Mean  

1 31-33 sangat kuat 2 2.9% 

 

28,98 

 

2 28-30 Kuat 24 34.3% 

3 25-27 Sedang 21 30.0% 

4 22-24 Lemah 17 24.3% 

5 19-21 sangat lemah 6 8.6% 

Total 70 100%  

 

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa berdasarkan jumlahnya, responden 

memiliki kecenderungan persepsi yang menilai bahwa aspek-aspek psikologis 

berkaitan dengan program studi yang dijalani memiliki hubungan yang kuat 

terhadap prestasi belajar akuntansi. Secara keseluruhan deskripsi jawaban 

responden dalam kaitannya dengan hubungan antara aspek psikologis 

sehubungan dengan pemilihan program studi dan prestasi belajar akuntansi 

adalah 34,4% mengarah pada kriteria kuat, 30% dengan kriteria sedang, 24,3% 

dengan kriteria lemah, 8,6% dengan kriteria sangat lemah, dan sisanya 2,9% 

dengan kriteria sangat kuat. Di sisi lain kecenderungan jawaban responden 

tersebut ditunjang oleh nilai rata-rata total jawaban responden untuk indikator 

psikologis sebesar 28,98 yang berada pada rentang nilai untuk kriteria kuat 

yaitu antara 28 dan 30. 

 

 



2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal yang mempengaruhi prestasi belajar akuntansi diukur 

berdasarkan indikator lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, dan 

pertemanan. Indikator lingkungan keluarga diwakili dengan item-item 

pernyataan yang terdiri dari kebiasaan belajar, campur tangan orang tua, 

perselisihan keluarga, komunikasi, lingkungan rumah, kecukupan ruang , 

ekonomi keluarga, tambahan penghasilan, pengawasan orang tua, dan 

perhatian orang tua. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, distribusi 

jawaban responden untuk indikator lingkungan keluarga dipaparkan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.9 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden  

Berdasarkan Indikator Lingkungan Keluarga 

Item Pernyataan 

Skor 

5 4 3 2 1 
Mean  

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Kebiasaan belajar  15 21.4 35 50.0 12 17.1 12 17.1 0 1.0 3.81 

Campur tangan orang 

tua 
13 18.6 22 31.4 11 15.7 11 15.7 13 18.6 3.16 

Perselisihan keluarga  3 4.3 0 0 8 11.4 43 61.4 16 22.9 2.01 

Komunikasi  18 25.7 28 40.0 20 28.6 4 5.7 0 1.0 3.86 

Lingkungan rumah 7 10.0 56 80.0 4 5.7 0 1.0 3 4.3 3.91 

Kecukupan ruang  15 21.4 48 68.6 3 4.3 4 5.7 0 0 4.06 

Ekonomi keluarga 30 42.9 36 51.4 0 1.0 4 5.7 0 0 4.31 

Tambahan penghasilan 12 17.1 33 47.1 12 17.1 13 18.6 0 0 3.63 

Pengawasan orang tua 20 28.6 40 57.1 12 17.1 6 8.6 6 8.6 3.79 

Perhatian orang tua 12 17.1 40 57.1 12 17.1 6 8.6 0 1.0 3.83 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2010 

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa kecenderungan jawaban responden 

mengarah pada kesetujuan, bahwa kebiasaan belajar dibawa dari keluarga 



dimana hal tersebut ditunjukkan oleh mayoritas responden yang memilih 

jawaban setuju dengan skor 4 (50,0%). Sementara untuk tentang campur 

tangan orang tua, responden cenderung menjawab sering dengan skor 4 

(31,4%). Responden menyatakan bahwa perselisihan keluarga kadang-kadang 

terjadi sebagaimana dijelaskan oleh skor 2 (61,4%) responden. Berkaitan 

dengan komunikasi dengan keluarga, hal tersebut sering dilakukan 

sebagaimana dijelaskan oleh skor 4 (40%) responden. Lingkungan rumah 

responden adalah lingkungan yang menunjang sebagaimana dijelaskan oleh 

skor 4 (80%) responden yang menjawab setuju. Kecukupan ruang dalam rumah 

keluarga memenuhi syarat yang dibutuhkan sebagaimana dijelaskan oleh skor 

4 (68,6%) responden yang menjawab setuju.  

Tingkat ekonomi keluarga masing-masing responden menunjang bagi 

pemenuhan kebutuhan studi. Hal tersebut dijelaskan oleh skor 4 (51,4%) 

responden yang menjawab setuju. Akan tetapi dalam hal ini mayoritas 

responden memandang perlu untuk mencari tambahan penghasilan 

sebagaimana ditunjukkan oleh jawaban dari skor 4 (47,1%) responden. Dua 

item pernyataan sisanya masing-masing mengarah pada kecenderungan 

jawaban yang sama yaitu sering untuk pernyataan berkaitan dengan 

pengawasan dan perhatian dari orang tua serta, masing-masing diwakili oleh 

proporsi yang sama yaitu dengan skor 4 (57,1%). 

Deskripsi umum tentang kecenderungan jawaban responden untuk 

indikator lingkungan keluarga berdasarkan analisis statistik deskriptif 

menunjukkan total skor tertinggi sebesar 42 dan skor terendah adalah 28, 



sementara pilihan jawaban yang digunakan adalah 5. Dengan demikian 

jangkauan panjang kelas yang diperoleh adalah: 

Panjang kelas = 
5

28-42
 = 2,8  3 

Berdasarkan perhitungan tersebut kecenderungan umum berkaitan 

dengan pengaruh faktor eksternal berdasarkan indikator lingkungan keluarga 

adalah sebagai berikut: 

Tabel. 4.10 

Deskripsi Faktor Eksternal Berdasarkan Indikator Lingkungan Keluarga 

 

No Interval Kriteria F % Mean  

1 40-42 sangat kuat 13 18.6% 

 

37,37 

 

2 37-39 Kuat 26 37.1% 

3 34-36 Sedang 21 30.0% 

4 31-33 Lemah 3 4.3% 

5 28-30 sangat lemah 7 10.0% 

Total 70 100%  

 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa berdasarkan jumlahnya, responden 

memiliki kecenderungan persepsi yang menilai bahwa lingkungan keluarga 

memiliki hubungan yang kuat terhadap prestasi belajar akuntansi. Secara 

keseluruhan deskripsi jawaban responden dalam kaitannya dengan hubungan 

antara lingkungan keluarga dan prestasi belajar akuntansi dijelaskan oleh total 

skor 37,1% responden yang mengarah pada kriteria kuat, 30% dengan kriteria 

sedang, 18,6% dengan kriteria sangat kuat, 10% dengan kriteria sangat lemah, 

dan sisanya 4,3% dengan kriteria lemah. Di sisi lain kecenderungan jawaban 

responden tersebut ditunjang oleh nilai rata-rata total jawaban responden untuk 



indikator lingkungan keluarga sebesar 37,37 yang berada pada rentang nilai 

untuk kriteria kuat yaitu antara 37 dan 39. 

Sementara itu indikator lingkungan kampus diwakili dengan item-item 

pernyataan yang terdiri dari kompetensi pengajar, peran serta mahasiswa, 

ketersediaan fasilitas, keteraturan administrasi, penegakan disiplin, interaksi 

antar mahasiswa, interaksi mahasiswa-dosen, intensitas tugas, evaluasi tugas. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, distribusi jawaban responden 

untuk indikator lingkungan kampus dipaparkan sebagai berikut: 

Tabel 4.11 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden  

Berdasarkan Indikator Lingkungan Kampus 

Item Pernyataan 

Skor 

5 4 3 2 1 
Mean  

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Kompetensi pengajar 9 12.9 32 45.7 23 32.9 6 8.6 0 0 3.63 

Peran serta mahasiswa 3 4.3 40 57.1 26 37.1 1 1.4 0 0 3.64 

Ketersediaan fasilitas 0 0 19 27.1 26 37.1 26 37.1 0 0 2.90 

Keteraturan 

administrasi 
4 5.7 30 42.9 25 35.7 11 15.7 0 0 3.39 

Penegakan disiplin 6 8.6 35 50.0 18 25.7 11 15.7 0 0 3.51 

Interaksi antar 

mahasiswa 
25 35.7 45 64.3 0 0 0 0 0 0 4.36 

Interaksi mahasiswa-

dosen 
9 12.9 44 62.9 11 15.7 6 8.6 0 0 3.71 

Intensitas tugas 5 6.0 38 54 26 37.1 0 0 0 0 3.14 

Evaluasi tugas 3 4.3 23 33 25 35.7 19 27.1 0 0 4.33 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2010 

Tabel 4.11 menunjukkan bahwa kecenderungan jawaban responden 

mengarah pada kesetujuan tentang pentingnya kompetensi pengajar (dosen) 

dimana hal tersebut ditunjukkan oleh mayoritas responden yang memilih 



jawaban setuju dengan skor 4 (45,7%). Sementara untuk item pernyataan 

berkaitan dengan peran serta mahasiswa dalam peningkatan mutu pendidikan, 

responden cenderung menjawab setuju skor 4 (57,1%).  

Ketersediaan fasilitas kurang dipandang sebagai masukan penting dalam 

pencapaian prestasi belajar akuntansi sebagainya dijelaskan dengan 

kecenderungan yang mengarah pada jawaban tidak setuju oleh skor 4 (33,7%) 

responden. Sementara pernyataan keteraturan administrasi sebagai masukan 

bagi ketercapaian prestasi belajar akuntansi dijelaskan dengan kecenderungan 

yang mengarah pada jawaban setuju oleh skor 4 (42,9%) responden. 

Pernyataan tentang penegakan disiplin ditanggapi dengan kencederungan 

kesetujuan oleh skor 4 (50%) responden.  

Interaksi antar mahasiswa dipandang seringkali menjadi masukan penting 

terkait pencapaian prestasi belajar akuntansi oleh skor 4 (64,3%), demikian 

juga dengan intensitas interaksi mahasiswa dosen (62,9%). Dua pernyataan lain 

masing-masing dipandang memiliki frekuensi yang sering dengan skor 4 (54%) 

untuk intensitas tugas, sementara terkait dengan evaluasi, responden cenderung 

menjawab jarang dengan skor 3 (35,7%) untuk intensitas evaluasi tugas.  

Deskripsi umum tentang kecenderungan jawaban responden untuk 

indikator lingkungan kampus berdasarkan statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa total skor tertinggi sebesar 38 dan skor terendah 24, sementara pilihan 

jawaban yang digunakan adalah 5. Dengan demikian jangkauan panjang kelas 

yang diperoleh adalah: 

Panjang kelas = 
5

24-38
 = 3 



Berdasarkan perhitungan tersebut kecenderungan umum berkaitan 

dengan pengaruh faktor eksternal berdasarkan indikator lingkungan kampus 

adalah sebagai berikut: 

Tabel. 4.12 

Deskripsi Faktor Eksternal Berdasarkan Indikator Lingkungan Kampus 
 

No Interval Kriteria F % Mean  

1 36-38 sangat kuat 14 20.0% 

 

33,08 

 

2 33-35 Kuat 23 32.9% 

3 30-32 Sedang 15 21.4% 

4 27-29 Lemah 14 20.0% 

5 24-26 sangat lemah 4 5.7% 

Total 70 100%  

 

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa berdasarkan jumlahnya, responden 

memiliki kecenderungan persepsi yang menilai bahwa lingkungan kampus 

memiliki hubungan yang kuat terhadap prestasi belajar akuntansi. Secara 

keseluruhan deskripsi jawaban responden dalam kaitannya dengan hubungan 

antara lingkungan kampus dan prestasi belajar akuntansi adalah 32,9% 

mengarah pada kriteria kuat, 21% dengan kriteria sedang, 20% dengan kriteria 

lemah dan sangat kuat, serta 5,7% dengan kriteria sangat lemah. Di sisi lain 

kecenderungan jawaban responden tersebut ditunjang oleh nilai rata-rata total 

jawaban responden untuk indikator lingkungan kampus sebesar 33,08 yang 

berada pada rentang nilai untuk kriteria kuat yaitu antara 33 dan 35. 

Indikator lingkungan masyarakat diwakili dengan item-item pernyataan 

yang terdiri dari media massa sebagai sumber pengetahuan alternatif, 

pemahaman masyarakat tentang kegiatan mahasiswa, dan masyarakat tidak 

terganggu dengan aktivitas mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian yang 



diperoleh, distribusi jawaban responden untuk indikator lingkungan masyarakat 

dipaparkan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden  

Berdasarkan Indikator Lingkungan Masyarakat 

Item Pernyataan 

Skor 

5 4 3 2 1 
Mean  

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

Media massa  27 38.6 39 55.7 4 5.7 0 0 0 0 3.59 

Pemahaman masyarakat  2 2.9 44 62.9 17 24.3 7 10 0 0 3.73 

Masyarakat tidak 

terganggu  
0 0 54 77.1 13 18.6 3 4.3 0 0 4.19 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2010 

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa kecenderungan jawaban responden 

mengarah pada kesetujuan bahwa media massa memiliki peran sebagai 

alternatif sumber pengetahuan dimana hal tersebut ditunjukkan oleh mayoritas 

responden yang memilih jawaban setuju dengan skor 4 (55,7%). Item 

pernyataan berkaitan dengan pemahaman masyarakat tentang kegiatan 

mahasiswa kecenderungan yang sama ditunjukkan oleh skor 4 (62,9%) 

responden. Sementara itu responden cenderung menyetujui dengan skor 4 

(77,1%) bahwa masyarakat tidak merasa terganggu dengan berbagai kegiatan 

yang dilakukan oleh mahasiswa. 

Deskripsi umum tentang kecenderungan jawaban responden untuk 

indikator lingkungan masyarakat berdasarkan statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa total skor tertinggi sebesar 14 dan skor terendah 8, sementara pilihan 



jawaban yang digunakan adalah 5. Dengan demikian jangkauan panjang kelas 

yang diperoleh adalah: 

Panjang kelas = 
5

8-14
 = 1,2  2 

Berdasarkan perhitungan tersebut kecenderungan umum berkaitan 

dengan pengaruh faktor eksternal berdasarkan indikator lingkungan masyarakat 

adalah sebagai berikut: 

 

Tabel. 4.14 

Deskripsi Faktor Eksternal Berdasarkan Indikator Lingkungan 

Masyarakat 

 

No Interval Kriteria F % Mean  

1 14-15 sangat kuat 2 2.9% 
 

12 

 

2 12-13 Kuat 40 57.1% 

3 10-11 Sedang 24 34.3% 

4 8-9 Lemah 4 5.7% 

Total 70 100%  

 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa berdasarkan jumlahnya, responden 

memiliki kecenderungan persepsi yang menilai bahwa lingkungan masyarakat 

memiliki hubungan yang kuat terhadap prestasi belajar akuntansi. Secara 

keseluruhan deskripsi jawaban responden dalam kaitannya dengan hubungan 

antara lingkungan masyarakat dan prestasi belajar akuntansi adalah 57,1% 

mengarah pada kriteria kuat, 34% dengan kriteria sedang, 5,7% dengan kriteria 

lemah, dan 2,9% dengan kriteria sangat kuat. Di sisi lain kecenderungan 

jawaban responden tersebut ditunjang oleh nilai rata-rata total jawaban 



responden untuk indikator lingkungan kampus sebesar 12 yang berada pada 

rentang nilai untuk kriteria kuat yaitu antara 12 dan 13. 

Indikator lingkungan pertemanan diwakili dengan item-item pernyataan 

yang terdiri dari pertemanan sesama mahasiswa, mahasiswa satu institusi, dan 

mahasiswa satu jurusan. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, distribusi 

jawaban responden untuk indikator lingkungan pertemanan dipaparkan sebagai 

berikut: 

Tabel 4.15 

Distribusi Frekuensi Jawaban Responden  

Berdasarkan Indikator Lingkungan Pertemanan 

Item Pernyataan 

Skor 

5 4 3 2 1 
Mean  

Frek % Frek % Frek Frek % % Frek % 

Sesama mahasiswa 33 47.1 27 38.6 0 0 10 14.3 0 0 3.33 

Mahasiswa satu institusi  16 22.9 19 27.1 13 18.6 16 22.9 6 8.6 3.33 

Mahasiswa satu jurusan 20 28.6 16 22.9 7 10.0 21 30.0 6 8.6 3.32 

Sumber: Data Penelitian diolah, 2010 

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa kecenderungan jawaban responden 

mengarah pada jawaban sangat setuju tentang pertemanan sesama mahasiswa 

dimana hal tersebut ditunjukkan oleh mayoritas responden yang memilih 

jawaban yang relevan dengan skor 5 (47,1%). Jawaban responden untuk item 

pernyataan berkaitan dengan pertemanan dengan mahasiswa dari istitusi yang 

sama memiliki kecenderungan kesetujuan oleh skor 5 (27,1%) responden. 

Sementara itu responden cenderung kurang setuju dengan skor 2 (30%) bahwa 

pertemanan dilakukan dengan mahasiswa dari jurusan yang sama. 



Deskripsi umum tentang kecenderungan jawaban responden untuk 

indikator lingkungan pertemanan berdasarkan statistik deskriptif menunjukkan 

bahwa total skor tertinggi sebesar 15 dan skor terendah 6, sementara pilihan 

jawaban yang digunakan adalah 5. Dengan demikian jangkauan panjang kelas 

yang diperoleh adalah: 

Panjang kelas = 
5

6-15
 = 1,2  2 

Berdasarkan perhitungan tersebut kecenderungan umum berkaitan 

dengan pengaruh faktor eksternal berdasarkan indikator lingkungan masyarakat 

adalah sebagai berikut: 

Tabel. 4.16 

Deskripsi Faktor Eksternal Berdasarkan Indikator Lingkungan 

Pertemanan 

 

No Interval Kriteria F % Mean  

1 14-15 sangat kuat 20 28.6% 

14,2 

 

2 12-13 Kuat 14 20.0% 

3 10-11 Sedang 11 15.7% 

4 8-9 Lemah 12 17.1% 

5 6-7 sangat lemah  13 18.6% 

Total 70 100%  

 

Tabel 4.16 menunjukkan bahwa berdasarkan jumlahnya, responden 

memiliki kecenderungan persepsi yang menilai bahwa lingkungan pertemanan 

memiliki hubungan yang kuat dengan prestasi belajar akuntansi. Secara 

keseluruhan deskripsi jawaban responden dalam kaitannya dengan hubungan 

antara lingkungan pertemanan dan prestasi belajar akuntansi adalah 28,6% 

mengarah pada kriteria kuat, 20% dengan kriteria kuat, 18,6% dengan kriteria 

sangat lemah, 17,1% dengan kriteria lemah, dan 15,7% dengan kriteria sedang. 



Di sisi lain kecenderungan jawaban responden tersebut ditunjang oleh nilai 

rata-rata total jawaban responden untuk indikator lingkungan kampus sebesar 

14,2 yang berada pada rentang nilai untuk kriteria kuat yaitu antara 14 dan 15. 

 

4.2.2. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

 Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. 

Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid (sah) instrumen mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh peneliti Santoso (2006:126). 

Dengan kata lain instrumen dapat mengukur sesuai dengan yang diharapkan 

peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi alat pengukur adalah kuesioner 

yang diberikan kepada mahasiswa. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner 

tersebut secara tepat. Pengujian validitas dapat menggunakan rumus product 

moment coefficient of correlation Dajan (2000:376). Tingkat validitas 

diperoleh dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel atau bila 

probabilitas (signifikansi) ≤ 0,05 maka alat ukur tersebut dikatakan valid. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh  ringkasan hasil validitas 

data sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel 4.17 

Hasil Uji Validitas Instrumen 

 

Variabel Item r Signifikansi Keterangan 

Internal (X1) 

X1.1 0,275 0,021 
Valid 

X1.2 0,375 0,001 
Valid 

X1.3 0,490 0,000 
Valid 

X1.4 0,464 0,000 
Valid 

X1.5 0,291 0,014 
Valid 

X1.6 0,400 0,001 
Valid 

X1.7 0,347 0,003 
Valid 

X1.8 0,620 0,000 
Valid 

X1.9 0,534 0,000 
Valid 

X1.10 0,496 0,000 
Valid 

X1.11 0,508 0,000 
Valid 

X1.2 0,283 0,018 
Valid 

X1.3 0,289 0,016 
Valid 

Eksternal (X2) 

X2.1 0,272 0,024 
Valid 

X2.2 0,623 0,000 
Valid 

X2.3 0,342 0,007 
Valid 

X2.4 0,244 0,042 
Valid 

X2.5 0,332 0,008 
Valid 

X2.6 0,283 0,025 
Valid 

X2.7 0,287 0,022 
Valid 

X2.8 0,354 0,003 
Valid 

X2.9 0,643 0,000 
Valid 

X2.10 0,577 0,000 
Valid 

X2.11 0,450 0,000 
Valid 

X2.12 0,252 0,035 
Valid 

X2.13 0,291 0,015 
Valid 

X2.14 0,376 0,001 
Valid 

X2.15 0,618 0,012 
Valid 

X2.16 0,298 0,032 
Valid 

X2.17 0,257 0,006 
Valid 

X2.18 0,323 0,000 
Valid 



X2.19 0,659 0,018 
Valid 

X2.20 0,283 0,000 
Valid 

X2.21 0,759 0,000 
Valid 

X2.22 0,496 0,004 
Valid 

X2.23 0,336 0,000 
Valid 

X2.24 0,622 0,000 
Valid 

X2.25 0,581 0,000 
Valid 

Sumber: data penelitian diolah, 2010 

 

Tabel ringkasan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa koefisien 

korelasi pearson masing-masing item pernyataan dalam istrumen memenuhi 

persamaan rhit > rtab (0,190). Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa item 

pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian (kuesioner) dinyatakan 

valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995: 140) reliabilitas adalah 

indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan. Uji reliabilitas instrumen penelitian menggunakan model alpha 

cronbach Arikunto (2002: 171).  

Reliabel tidaknya item pernyataan yang digunakan sebagai instrumen 

pengambil data dari suatu penelitian dapat dilakukan dengan melihat nilai 

alpha cronbach. Nilai koefisien reliabilitas berkisar antara 0 sampai 1. apabila 

nilai koefisien tersebut mendekati 1, maka instrumen tersebut semakin reliabel. 

Instrumen dikatakan reliabel jika nilai koefisien reliabilitas (alpha cronbach) 

0,6 atau lebih. Tingkat reliabilitas berdasarkan nilai alpha dapat dilihat pada 

tabel berikut: 



Tabel 4.18 

Tingkat Reliabilitas berdasarkan Nilai Alpha 

 

Alpha Tingkat Reliabilitas 

0,00 s.d. 0,20 Kurang Reliabel 

> 0,20 s.d. 0,40 Agak Reliabel 

> 0,40 s.d. 0,60 Cukup Reliabel 

> 0,60 s.d. 0,80 Reliabel 

> 0,80 s.d. 1,00 Sangat Reliabel 

 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel tersaji pada 

tabel dibawah ini: 

 

Tabel 4.19 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Variabel Alpha Keterangan 

Internal (X1) 0,645 Reliabel 

Eksternal (X2) 0,683 Reliabel 

Sumber: data primer diolah 

 

Tabel ringkasan uji reliabilitas menjelaskan bahwa semua 

variabel penelitian yang terdiri dari aspek internal (X1) dan eksternal (X2) 

dinyatakan reliabel karena memiliki koefisien keandalan reliabilitas lebih 

dari 0,6. 

 

4.2.3. Pengujian Asumsi Klasik 

Sehubungan digunakannya alat-alat statistik dalam analisis data, agar 

analisis tersebut memperoleh hasil yang lebih akurat dan maka persyaratan atau 

asumsi klasik penggunaan alat analisis harus dipenuhi. Di dalam persamaan 



model regresi linear, dikenal beberapa asumsi yang mendasari persamaan model 

penelitian, dimana perlu dilakukan pengujian dengan maksud untuk mengetahui 

apakah persamaan model regresi yang ditentukan tersebut merupakan model yang 

dapat menghasilkan estimasi yang tidak bias. Uji asumsi klasik yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi secara normal sehingga memenuhi kelayakan untuk dianalisis 

lebih lanjut tanpa memberikan hasil yang bersifat bias. Pengujian normalitas 

data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan pengambilan keputusan 

yang didasarkan pada nilai probabilitas. Kriteria yang digunakan adalah jika 

nilai probabilitas memenuhi persamaan sig>0,05 maka data penelitian 

berdistribusi normal. Sementara itu jika probabilita merujuk pada persamaan 

sig<0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi norma. Ringkasan hasil 

pengujian normalitas data disajikan seperti dalam tabel 4.2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.20 

Pengujian Normalitas Data 

Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov 
 

70 70 70

3.4220 3.7893 3.3781

.33066 .31571 .26742

.084 .161 .134

.070 .111 .126

-.084 -.161 -.134

.703 1.344 1.124

.706 .054 .159

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

INTERNAL EKSTERNL PRESTASI

Test distribution is  Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
Sumber: Lampiran diolah. 
 

Menurut Santoso (2001), bahwa dalam uji Kolmogorov-Smirnov data 

dikatakan telah berdistribusi secara normal jika nilai signifikansi dari hasil 

pengujian lebih besar dari 5% (>0.05) dan tidak berdistribusi secara normal jika 

data lebih kecil dari 5% (<0.05). Hasil perhitungan uji Kolmogorov-Smirnov yang 

ditunjukkan dalam tabel 4.20 menunjukkan bahwa signifikansi masing-masing 

variabel memenuhi kriteria sig>0.05. Keputusan yang dihasilkan adalah data 

penelitian berdistribusi normal sehingga telah memenuhi syarat untuk pengujian 

dengan regression analysis.    

Disamping itu, untuk lebih meyakinkan normalitas suatu data dapat dilihat 

dari grafik PP Plot (grafik 4.1) dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut 

Santoso (2000:214). 

- Jika data menyebar di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 



garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Dari (grafik 4.1) terlihat bahwa data menyebar di sekitar diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data memenuhi 

asumsi normalitas. 

Grafik 4.1 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

 

 

 

2. Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas menunjukkan adanya pengganggu yang diakibatkan 

pengaruh antar varian, di mana varian independent variabel berpengaruh 

terhadap varian variabel dependent. Sebaliknya homoskedastisitas 

menunjukkan tidak adanya penggangu yang diakibatkan oleh pengaruh antar 

varian. Jika uji heteroskedastisitas ini menunjukkan signifikansi lebih besar 

dari 0.05 (nonsignifikan) berarti asumsi homoskedastisitas dalam regresi telah 

terpenuhi. Ringkasan uji heteroskedastisitas ini disajikan dalam tabel 4.19 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Dependent Variable: PRESTASI 

Observed Cum Prob 

1.00 .75 .50 .25 0.00 

Expected Cum Prob 

1.00 

.75 

.50 

.25 

0.00 



sebagai berikut: 

Tabel 4.21 

Pengujian Heteroskedastisitas 

 

1.000 .252 .195

. .036 .063

70 70 70

.252 1.000 -.158

.036 . .077

70 70 70

.195 -.158 1.000

.063 .077 .

70 70 70

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

INTERNAL

EKSTERNL

PRESTASI

Spearman's rho

INTERNAL EKSTERNL PRESTASI

 
Sumber: Lampiran diolah 

 

Merujuk pada Santoso (2002) dari hasil pengujian heteroskedastisitas pada 

tabel 4.21 dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian memiliki tingkat 

signifikasi > 0,05. Dengan demikian tidak terdapat adanya permasalahan 

heteroskedastisitas untuk regresi atas variabel dependen prestasi belajar akuntansi. 

Disamping itu, untuk lebih meyakinkan uji heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik plot 

(scatterplot). Jika tidak membentuk pola berarti bebas heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafik 4.2 

Scatterplot 

Scatterplot

Dependent Variable: PRESTASI
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Grafik 4.2 menunjukkan penyebaran data tidak teratur, hal ini dapat dilihat 

dari plot yang terpencar dan tidak beraturan Santoso (2000 : 210). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala homokedastisitas atau 

persamaan tersebut memenuhi asumsi heteroskedastisitas. 

 

3. Multikolenearitas Data 

Permasalahan multikolenearitas ditunjukkan oleh nilai dari VIF (variance 

inflation factor). Jika nilai VIF tidak melebihi angka 10, dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi adanya multikoleniaritas antar variabel. Ringkasan hasil 

pengujian permasalahan multikolenearitas ini seperti disajikan dalam tabel 4.20 

sebagai berikut: 

 

 

 



Tabel 4.22 

Pengujian Multikoleniaritas Data 

 

Variabel Tolerance  VIF Keterangan 

Internal  0,882 1,133 Non multikolinear 

Eksternal  0,882 1,133 Non multikolinear 

Sumber: Lampiran diolah. 

 

Dari hasil pengujian multikolinearitas dengan menggunakan nilai VIF 

seperti yang disajikan pada tabel 4.22 tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak 

terdapat adanya permasalahan multikoleniaritas dalam model regresi karena 

nilai VIF masing-masing variabel tidak melebihi 10 dengan tolerance kurang 

dari 1. 

 

4.2.4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan 

eksternal mahasiswa terhadap prestasi belajar akuntansi. Untuk mengestimasikan 

parameter atau koefisien regresi digunakan sistem pengolahan data dengan 

bantuan program SPSS 11 yang hasilnya dapat dilihat pada ringkasan analisis 

statistik sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.23 

Hasil Analisis Regresi  

 

Variabel Bebas Koefisien 

regresi 
Nilai t hitung Sig 

Internal  (X1) 0,346 3,786 0,000 

Eksternal (X2) -0,366 -3,821 0,000 

Prestasi belajar akuntansi (Y)    

 

Konstanta (a) = 3,580 

R = 0.493 

Adjusted R.Square = 0,221 

F hitung = 10,770 

F tabel = 2,671 

Sig F = 0,000 

t tabel = 1,978 

 

Sumber : data penelitian diolah, 2010 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dipaparkan bahwa koefisien korelasi (R) 

menunjukkan nilai sebesar 0,493 yang berarti terdapat hubungan yang 

searah antara faktor internal dan eksternal mahasiswa dengan pencapaian 

prestasi belajar akuntansi. Sifat hubungan searah tersebut merupakan 

hubungan yang lemah, hal ini ditunjukkan dengan besaran koefisien korelasi 

yang kurang dari 0,5.  

Berdasarkan nilai adjusted R
2
 (0,221), besarnya kontribusi variabel 

aspek internal dan eksternal terhadap pencapaian prestasi belajar akuntansi 

adalah sebesar 22,1%. Hal ini berarti bahwa 77,9% pencapaian prestasi 

belajar akuntansi dipengaruhi oleh variabel lain diluar aspek internal dan 

eksternal. 

Sementara itu dengan melihat nilai koefisien regresi yang diperoleh 

dari analisis statistik, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 3,58 + 0,346X1 - 0,366X2  



Persamaan tersebut dapat dipaparkan bahwa koefisien regresi variabel 

internal sebesar 0,346 menunjukkan adanya pengaruh searah. Hal ini berarti 

semakin tinggi pengaruh faktor internal mahasiswa yang terdiri dari 

pemenuhan kebutuhan fisiologis dan psikologis dalam diri mahasiswa, maka 

hal tersebut akan semakin mendorong pencapaian prestasi belajar akuntansi 

yang lebih tinggi.  

Koefisien faktor eksternal sebesar -0,366 menunjukkan adanya 

pengaruh berlawanan. Hal ini berarti semakin tinggi pengaruh aspek 

eksternal mahasiswa yang mencakup lingkungan keluarga, kampus, 

masyarakat dan pertemanan akan berdampak pada penurunan pencapaian 

prestasi belajar akuntansi.  

 

4.2.5. Pengujian Hipotesis Penelitian 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

Uji pengaruh simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh bersama-

sama faktor internal dan eksternal terhadap prestasi belajar akuntansi. 

Berdasarkan pengujian statistik diketahui bahwa nilai F hitung diperoleh 

10,770 dengan probabilitas ( ) = 0,000, sedangkan F tabel dengan df:2 

diketahui sebesar 2,671. Hasil pengujian simultan memberikan rumusan 

persamaan Fhitung (10,770) > Ftabel (2,671) dengan probabilitas ( ) < 0,05. 

        Dengan demikian dapat diartikan bahwa variabel aspek internal dan 

eksternal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap prestasi belajar 

akuntansi. Keputusan untuk hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “faktor 

eksternal dan internal mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap prestasi 



belajar akuntansi” adalah bahwa H1 diterima. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua  

Hasil pengujian pengaruh parsial faktor internal mahasiswa terhadap 

prestasi belajar akuntansi menunjukkan bahwa t hitung memberikan nilai 3,786 

dengan probabilitas = 0,000 sedangkan t tabel diketahui sebesar 1,978; maka 

diperoleh persamaan thitung > ttabel dengan signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan 

demikian diperoleh masukan bahwa variabel internal berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar akuntansi. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, 

hipotesis yang mengatakan bahwa “faktor internal mahasiswa berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar akuntansi” diterima. 

 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hasil pengujian pengaruh parsial faktor eksternal mahasiswa terhadap 

prestasi belajar akuntansi menunjukkan bahwa nilai thitung  (-) 3,821 dengan 

probabilitas = 0,000 sedangkan ttabel diketahui sebesar 1,978; maka diperoleh 

persamaan thitung > ttabel dengan signifikansi (0,000) < 0,05. Dengan demikian 

diperoleh masukan bahwa variabel aspek eksternal mahasiswa berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar akuntansi. Berdasarkan hasil pengujian 

tersebut, hipotesis yang mengatakan bahwa “faktor eksternal mahasiswa 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar akuntansi” diterima. 

 



4.2.6. Pembahasan dan Implikasi Penelitian 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal 

mahasiswa secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi belajar akuntansi. Demikian halnya dengan pengaruh parsial faktor 

internal dan eksternal mahasiswa, masing-masing berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi belajar akuntansi.  

Untuk faktor internal yang diukur berdasarkan indikator fisiologis dan 

psikologis, kecenderungan jawaban responden yang sangat kuat yaitu mengarah 

pada indikator psikologis. Hal ini berarti indikator psikologis yang terdiri dari 

kematangan dan kesiapan, perhatian, minat, bakat, motivasi dan sikap mahasiswa 

mempunyai pengaruh yang  kuat terhadap prestasi belajar. Pengaruh yang kuat itu 

sendiri karena dalam kenyataannya mahasiswa harus mempunyai minat yang kuat 

atau ketertarikan yang kuat terhadap akuntansi sehingga muncul motivasi yang 

akan memberikan pengaruh yang positif dalam proses belajarnya dan pada 

akhirnya akan menghasilkan prestasi belajar yang baik. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Sri Wahyuni Widyastuti dkk (2004), yang 

berjudul ”Pengaruh Motivasi terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi untuk 

Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK)”. Dari penelitian tersebut 

diperoleh ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap minat 

mahasiswa akuntansi untuk mengikuti profesi akuntansi. Dalam hal ini, motivasi 

mahasiswa untuk mengikuti PPAk menunjukkan bahwa motivasi kemungkinan 

besar berperan dalam menentukan minat seorang mahasiswa untuk mengikuti 

PPAk. Sama halnya dengan mahasiswa harus mempunyai minat yang kuat untuk 



masuk ke jurusan akuntansi UB sehingga akan muncul motivasi yang 

mempengaruhi kebiasaan belajarnya sehingga prestasi belajarnya  akan baik. 

Sehingga dapat disimpulkan minat mempunyai peran yang kuat dalam memacu 

motivasi mahasiswa. 

Faktor internal dalam diri mahasiswa juga merupakan faktor pendorong 

utama yang memunculkan motivasi dalam diri mahasiswa sendiri untuk meraih 

prestasi belajar akuntansi. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal 

memiliki pengaruh searah yang memberikan arti bahwa semakin tinggi dorongan 

dalam diri mahasiswa terkait dengan aspek fisiologis maupun psikologis akan 

semakin meningkatkan pencapaian prestasi belajar akuntansi. 

Sedangkan untuk faktor eksternal yang diukur berdasarkan indikator 

lingkungan keluarga, kampus, masyarakat dan pertemanan kecendrungan jawaban 

responden yang sangat kuat mengarah pada indikator pertemanan. Hal ini berarti 

indikator pertemanan yang terdiri dari teman sesama mahasiswa, teman 

mahasiswa satu institusi, ataupun teman mahasiswa satu jurusan mempunyai 

pengaruh yang sangat kuat terhadap prestasi belajar dibandingkan dengan 

pengaruh dari indikator lainnya. 

Pengaruh yang sangat kuat tersebut dikarenakan mayoritas mahasiswa 

Jurusan Akuntansi UB itu sendiri berasal dari luar malang atau pendatang 

sehingga mau tidak mau mereka pasti membentuk suatu komunitas yang tidak lain 

adalah teman. Dimana hampir seluruh aktivitas yang dilakukan seorang 

mahasiswa tentunya tidak lepas dengan teman, entah teman mahasiswa satu 

institusi, ataupun teman mahasiswa satu jurusan. 



Misalkan saja seorang mahasiswa memutuskan untuk mengambil kerja 

paruh waktu yang mungkin hanya untuk sekedar menambah uang jajan ataupun 

menambah pengalaman. Dari lingkungan pekerjaan itupun secara tidak langsung 

akan menambah teman bergaul dengan karakteristik orang yang berbeda-beda 

sehingga akan mempengaruhi aktivitas mahasiswa tersebut dan tentunya akan 

berdampak pada hasil atau prestasi belajarnya. 

Oleh karena itu sebaiknya seorang mahasiswa jangan terlalu tergantung 

pada lingkungan pertemanan, karena jika teman yang dijumpai ternyata 

mempunyai pengaruh yang buruk maka tentunya akan mempengaruhi prestasi 

belajar akan tetapi jika  teman mempunyai pengaruh yang baik maka tidak ada 

salahnya mahasiswa bergaul dan bertukar pikiran sehingga tidak hanya 

pengalaman yang didapat, prestasi akademikpun tentunya akan semakin 

meningkat. 

Di sisi lain, faktor eksternal mahasiswa mengacu pada faktor lingkungan 

di sekitar mahasiswa yang mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, kampus, 

dan pertemanan. Sebagaimana diketahui pada umumnya lingkungan belajar 

mahasiswa berbeda dengan lingkungan tingkat pendidikan lain di bawahnya. 

Lingkungan belajar mahasiswa dikarakteristikkan dengan lingkungan belajar 

mandiri sesuai dengan karakteristik pendidikan tinggi yang diarahkan pada 

peningkatan kapasitas praktis individu untuk disiapkan sebagai tenaga kerja yang 

memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Kondisi tersebut secara tidak 

langsung mendorong mahasiswa untuk semakin mengurangi ketergantungan pada 

lingkungan eksternal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan 



adanya pengaruh berlawanan faktor eksternal terhadap prestasi belajar mahasiswa.  

Penelitian ini memberikan hasil yang konsisten dengan pendapat Slameto 

(2010:54)  yang menyatakan bahwa besar kecilnya perubahan tingkah laku sangat 

dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu 

faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri mahasiswa yang sedang 

belajar dan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar mahasiswa. 

Perubahan tingkah laku dalam proses belajar mengajar diterjemahkan sebagai 

prestasi belajar. 

Sehubungan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memperkuat dan 

melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Dwi Astutik (2007) dan 

Rizka Oktrivina (2008) yaitu bahwa faktor internal dan eksternal berpengaruh 

signifikan terhadap prestasi belajar baik secara simultan maupun parsial. Tetapi 

hasil penelitian ini memiliki perbedaan dalam kaitannya dengan pengaruh yang 

diberikan faktor eksternal dimana penelitian ini memberikan hasil tentang adanya 

pengaruh yang bersifat negatif atau berlawanan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, 

diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Hasil penelitian di Jurusan Akuntansi Angkatan 2008 FE UB menunjukkan 

bahwa analisis pengaruh faktor internal dan eksternal secara bersama-sama 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar. Dengan demikian 

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “ faktor internal dan eksternal 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa “ adalah diterima 

atau H1 diterima. Kontribusi kedua faktor tersebut bagi pencapaian prestasi 

mahasiswa adalah sebesar 22,1%. Dengan demikian 77,9% kontribusi 

diberikan oleh faktor-faktor lainnya.  

2. Analisis pengaruh faktor internal terhadap prestasi belajar akuntansi dengan 

indikator fisiologis dan psikologis diperoleh hasil bahwa faktor internal 

mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap prestasi belajar. 

Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “ faktor internal 

berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar mahasiswa “ adalah diterima 

atau H2 diterima. Pengaruh tersebut bersifat searah sehingga menunjukkan 

bahwa semakin tinggi dorongan dalam diri mahasiswa berkaitan dengan aspek 

fisiologis dan psikologis akan semakin meningkatkan pencapaian prestasi 



belajar akuntansi. 

3. Analisis pengaruh faktor eksternal terhadap prestasi belajar akuntansi dengan 

indikator lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, pertemanan diperoleh 

hasil bahwa faktor eksternal mempunyai pengaruh yang signifikan secara 

parsial terhadap prestasi belajar. Dengan demikian hipotesis ketiga yang 

menyatakan bahwa “ faktor eksternal berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

belajar mahasiswa “ adalah diterima atau H3 diterima. Namun pengaruh 

tersebut bersifat berlawanan arah sehingga menunjukkan bahwa semakin tinggi 

ketergantungan mahasiswa pada aspek eksternal yang berkaitan dengan 

lingkungan keluarga, kampus, masyarakat, dan pertemanan (yang diartikan 

sebagai rendahnya kemandirian) akan semakin menurunkan pencapaian 

prestasi belajar akuntansi. 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan penelitian tentang pengaruh 

faktor internal dan eksternal mahasiswa terhadap prestasi belajar akuntansi adalah 

sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa hendaknya semakin memotivasi diri dan meningkatkan 

kemandirian agar tidak terlalu bergantung dengan lingkungan guna pencapaian 

prestasi belajar akuntansi, khususnya yang bersifat praktis sehingga mampu 

menyiapkan diri menjadi tenaga kerja yang kompeten di bidangnya. 



5.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan 

Lembaga pendidikan tinggi hendaknya memberikan keleluasaan bagi 

mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas diri dan menyediakan lingkungan 

yang menunjang dalam kaitannya dengan pencapaian prestasi belajar yang 

maksimal.  

Berdasarkan hasil penelitian, maka lingkungan ideal bagi mahasiswa 

adalah lingkungan yang mampu memberikan stimulus bagi mahasiswa untuk 

membentuk kemandirian guna mempersiapkan diri dalam dunia kerja. 

5.2.3 Bagi Akademisi dan Peneliti 

Kepada para akademisi dan peneliti disarankan untuk melakukan 

penelitian lanjutan dengan populasi yang lebih luas dan melibatkan faktor-

faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi prestasi mahasiswa, misalnya 

metode belajar mahasiswa, kurikulum, peraturan pemerintah dan sebagainya. 
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LAMPIRAN 1 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

KUESIONER 

 

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI 

FAKULTAS EKONOMI TAHUN ANGKATAN 2008 DI UNIVERSITAS 

BRAWIJAYA MALANG 

 

Kepada Responden yang terhormat, 

Ditengah kesibukan studi anda, saya memohon kesediaan anda untuk meluangkan 

sedikit waktu guna mengisi kuesioner ini, yang semata-mata bertujuan untuk 

keperluan ilmiah guna menunjang studi saya. 

Kuesioner ini ditujukan bagi anda untuk diisi sesuai dengan petunjuk yang ada. 

Dalam penelitian ini tidak menempatkan salah atau benar dari jawaban yang anda 

isi sebagai dasar pertimbangan. Pada intinya hak untuk memilih jawaban dan 

menentukan skala sikap dalam tiap-tiap pernyataan dalam kuesioner ini ada pada 

diri anda menurut persepsi yang anda yakini benar. 

Atas bantuan dan kesediaannya untuk menjawab, saya mengucapkan terima kasih. 

 

         Hormat saya. 

 

           Rizka Putri Y 

 

 

Data Responden 

1. Nama  :………………………….(Boleh tidak diisi) 

 

2. Umur  :………………………….(Tahun) 

 

3. Jenis kelam : P / L 

 

 Data Pendidikan 

1. Berapa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Anda saat ini:………. 

 

Petunjuk 

 

1. Isilah titik-titik pada tempat yang sudah tersedia. 

2. Bacalah terlebih dahulu pernyataan dengan seksama. 

3. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang dipilih. 



4. Jika bermaksud mengganti pilihan jawaban gunakan tanda (=) pada jawaban 

sebelumnya kemudian gunakan tanda (x) untuk jawaban pengganti. 

5. Keterangan 

1. SS / SSR = sangat setuju/sangat sering 

2. S / SR = setuju / sering 

3. KS / JR = kurang setuju / jarang 

4. TS / KD = tidak setuju / kadang 

5. STS / TP = sangat tidak setuju / tidak pernah 

Daftar Pernyataan 

A. Faktor Internal (X1) 

 

Indikator Fisiologis SS/SSR S/SR KS/JR TS/KD STS/TD 

1. Anda mengalami gangguan 

kesehatan ketika mengikuti kegiatan 

kuliah 

     

2. Anda memastikan mempersiapkan 

diri agar kesehatan tidak terganggu 

ketika mengikuti kegiatan kuliah 

     

3. Kondisi kesehatan yang menurun 

tidak menghalangi anda untuk 

mengikuti kegiatan kuliah 

     

4. Kebutuhan fisik anda (makan, 

minum, dsb) terpenuhi sebelum 

mengikuti kegiatan kuliah  

     

5. Anda tidak perlu memikirkan biaya 

untuk memenuhi kebutuhan fisik 

anda  

     

6. Pemenuhan kebutuhan fisik tidak 

pernah terlambat 

 

 

 

     

Indikator Psikologis       

7. Anda merasa siap mengikuti kapapun 

kegiatan kuliah dilaksanakan 

     

8. Anda memilih program studi 

berdasarkan keputusan anda sendiri 

     



9. Anda memusatkan perhatian terhadap 

setiap hal terkait mata kuliah yang 

anda terima dalam kegiatan kuliah. 

     

10. Menurut anda setiap hal baik praktis 

maupun teoritis menyangkut program 

studi anda adalah hal yang penting 

untuk dipelajari. 

     

11. Anda memiliki bakat yang relevan 

dengan pendidikan yang anda 

tempuh 

     

12. Setiap kesulitan yang anda rasakan 

sehubungan dengan mata kuliah yang 

anda terima merupakan tantangan 

untuk diselesaikan 

     

13. Meski tidak semua mata kuliah 

mudah bagi anda, anda mencari cara 

untuk menguasainya karena hal itu 

adalah resiko pilihan anda. 

     

B.  

C. Faktor Eksternal (X2) 

 

Indikator Lingkungan Keluarga SS/SSR S/SR KS/JR TS/KD STS/TD 

14. Cara belajar anda mencerminkan 

kebiasaan belajar yang anda bawa 

dari lingkungan keluarga anda 

     

15. Orang tua tidak mencampuri 

keputusan anda memilih studi 

maupun memilih karir setelah studi 

     

16. Intensitas perselisihan antar anggota 

dalam keluarga anda 

     

17. Anda memberikan kabar tentang 

kondisi anda (baik kondisi studi 

maupun fisik anda) secara rutin 

meski tidak diminta mangabarkan.  

     

18. Tempat tinggal anda berada di 

lingkungan yang tenang sehingga 

menunjang kegiatan belajar anda 

     

19. Tempat yang anda tinggali memiliki 

ruang yang mencukupi bagi anda dan 

penghuni lain. 

     



20. Keluarga anda mampu mencukupi 

sepenuhnya kebutuhan studi anda 

     

21. Anda merasa perlu mencari 

tambahan untuk menunjang 

kelancaran studi anda.  

     

22. Orang tua mengikuti perkembangan 

studi anda secara teratur 

     

23. Anda bisa memastikan orang tua 

mengetahui setiap kebutuhan terkait 

studi anda 

     

Indikator Lingkungan Kampus      

24. Dosen anda adalah dosen yang 

memiliki kompetensi yang sesuai 

dengan mata kuliah dalam studi anda 

     

25. Sebagai mahasiswa anda bisa turut 

memberikan saran bagi peningkatan 

kualitas studi 

     

26. Anda tidak membutuhkan kerjasama 

dengan instansi lain dalam proses 

belajar karena institusi pendidikan 

anda telah menyediakannya 

     

27. Pengaturan administrasi pendidikan 

di kampus anda teratur 

     

28. Penegakan disiplin melalui tata tertib 

di kampus berjalan dengan baik 

     

29. Anda dapat berinteraksi dengan 

sesama mahasiswa tanpa adanya 

pembedaan satu sama lain (SARA) 

     

30. Interaksi dosen maupun 

staf/karyawan dan mahasiswa di 

lingkungan kampus berjalan dengan 

baik 

     

31. Intensitas tugas mata kuliah yang 

harus anda kerjakan di rumah  

     

32. Setiap tugas rumah di bahas atau 

dikoreksi pada pertemuan mata 

kuliah yang sama di waktu 

berikutnya 

 

 

     

Indikator Lingkungan Masyarakat      



 

D.  

E.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. Media massa menjadi sumber 

alternatif bagi berbagai pengetahuan 

relevan dengan studi anda diluar 

buku-buku pegangan. 

     

34. Masyarakat di sekitar anda 

memahami berbagai kegiatan dalam 

kaitannya sebagai seorang mahasiswa 

     

35. Masyarakat di sekitar anda tidak 

terganggu dengan berbagai aktivitas 

mahasiswa 

     

Indikator Lingkungan Pertemanan      

36. Anda bergaul dengan sesama 

mahasiswa 

     

37. Anda bergaul dengan teman yang 

berasal dari satu institusi pendidikan 

     

38. Anda bergaul dengan teman yang 

berasal dari satu jurusan yang sama 

     



LAMPIRAN 2 

STATISTIK DESKRIPTIF 

        

Descriptive Statistics

70 14.00 26.00 18.5000 2.58620

70 19.00 31.00 25.9857 2.71599

70 28.00 42.00 36.3714 3.34565

70 24.00 38.00 32.0857 3.63056

70 8.00 14.00 11.6429 1.21626

70 6.00 15.00 10.8429 3.14221

70 2.93 3.83 3.3781 .26742

70

FISIO

PSIKO

KELUARGA

KAMPUS

MASYRKT

TEMAN

PRESTASI

Valid N (lis twise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK NORMALITAS 

 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: PRESTASI

Observed Cum Prob
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

70 70 70

3.4220 3.7893 3.3781

.33066 .31571 .26742

.084 .161 .134

.070 .111 .126

-.084 -.161 -.134

.703 1.344 1.124

.706 .054 .159

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

INTERNAL EKSTERNL PRESTASI

Test distribution is  Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 4 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK HETEROSKEDASTISITAS 

 

Scatterplot

Dependent Variable: PRESTASI

Regression Studenti zed Residual
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Correlations

1.000 .252 .195

. .036 .063

70 70 70

.252 1.000 -.158

.036 . .077

70 70 70

.195 -.158 1.000

.063 .077 .

70 70 70

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

INTERNAL

EKSTERNL

PRESTASI

Spearman's rho

INTERNAL EKSTERNL PRESTASI



LAMPIRAN 5 

HASIL UJI ASUMSI KLASIK MULTIKOLINIERITAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

3.580 .391 9.163 .000

.346 .092 .428 3.786 .000 .882 1.133

-.366 .096 -.432 -3.821 .000 .882 1.133

(Constant)

INTERNAL

EKSTERNL

Model

1

B

Std.

Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardize

d

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity

Statistics

Dependent Variable: PRESTASIa. 



LAMPIRAN 6 

HASIL UJI REGRESI 

 

Variables Entered/Removedb

EKSTERNL,

INTERNAL
a . Enter

Model

1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: PRESTASIb. 

 

Model Summaryb

.493a .243 .221 .23607

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), EKSTERNL, INTERNALa. 

Dependent Variable: PRESTASIb. 

 

ANOVAb

1.200 2 .600 10.770 .000a

3.734 67 .056

4.934 69

Regress ion

Res idual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), EKSTERNL, INTERNALa. 

Dependent Variable: PRESTASIb. 

 

Coefficientsa

3.580 .391 9.163 .000

.346 .092 .428 3.786 .000 .882 1.133

-.366 .096 -.432 -3.821 .000 .882 1.133

(Constant)

INTERNAL

EKSTERNL

Model

1

B

Std.

Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardize

d

Coefficients

t Sig. Tolerance VIF

Coll inearity

Statistics

Dependent Variable: PRESTASIa. 

 
 

 

 

 



LAMPIRAN 7 

OLAH DATA UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 

Reliability 
****** Method 1 (space saver) will be used for thisanalysis* ***** 

_ 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A) 

 

                             Mean        Std Dev       Cases 

  1.     ITEM1             2.7714          .9505        70.0 

  2.     ITEM2             3.4429          .7544        70.0 

  3.     ITEM3             2.9857         1.0563        70.0 

  4.     ITEM4             3.2714          .8996        70.0 

  5.     ITEM5             2.9857          .9554        70.0 

  6.     ITEM6             3.0429          .9237        70.0 

  7.     ITEM7             3.4714          .9124        70.0 

  8.     ITEM8             3.8857          .8261        70.0 

  9.     ITEM9             3.5714          .6036        70.0 

 10.     ITEM10            3.9429          .8145        70.0 

 11.     ITEM11            3.5286          .7167        70.0 

 12.     ITEM12            3.7429          .7359        70.0 

 13.     ITEM13            3.8429          .6513        70.0 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     70.0                    N of Items = 13 

 

Alpha =    .6450 

 



Reliability 
****** Method 1(space saver) will be used for this analysis ****** 

_ 

 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S - S C A L E   (A L P H A) 

                

              Mean        Std Dev       Cases 

  1.     ITEM14            3.8143          .9056        70.0 

  2.     ITEM15            3.1571         1.4002        70.0 

  3.     ITEM16            2.0143          .8596        70.0 

  4.     ITEM17            3.8571          .8729        70.0 

  5.     ITEM18            3.9143          .7371        70.0 

  6.     ITEM19            4.0571          .6996        70.0 

  7.     ITEM20            4.3143          .7526        70.0 

  8.     ITEM21            3.6286          .9806        70.0 

  9.     ITEM22            3.7857         1.2026        70.0 

 10.     ITEM23            3.8286          .8160        70.0 

 11.     ITEM24            3.6286          .8195        70.0 

 12.     ITEM25            3.6429          .5906        70.0 

 13.     ITEM26            2.9000          .8013        70.0 

 14.     ITEM27            3.3857          .8217        70.0 

 15.     ITEM28            3.5143          .8638        70.0 

 16.     ITEM29            4.3571          .4826        70.0 

 17.     ITEM30            3.8000          .7727        70.0 

 18.     ITEM31            3.7143          .6172        70.0 

 19.     ITEM32            3.1429          .8729        70.0 

 20.     ITEM33            4.3286          .5829        70.0 

 21.     ITEM34            3.5857          .7121        70.0 

 22.     ITEM35            3.7286          .5363        70.0 

 23.     ITEM36            4.1857         1.0114        70.0 

 24.     ITEM37            3.3286         1.2935        70.0 

 25.     ITEM38            3.3286         1.3907        70.0 

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     70.0                    N of Items = 25 

 

Alpha =    .6827 

 

 

 

 

 


