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ABSTRAK 

 
PENGARUH PEMBERIAN REWARD DAN KEDISIPLINAN BELAJAR 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X1 JURUSAN AKUNTANSI 

DISEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BATIK 2 SURAKARTA TAHUN 

AJARAN 2011/2012 

Agustina Indah Dwi Astuti, A210080022. Program Studi Pendidikan Akuntansi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2012. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 

pengaruh pemberian reward terhadap prestasi belajar; 2) Untuk mengetahui 

pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar; 3) Untuk mengetahui 

pengaruh pemberian reward dan kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 

kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

Kelas X Jurusan Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta. Sampel diambil sebanyak 72 

siswa. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket 

sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linier berberganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan 

sumbangan relatif dan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 47,614 + 0,329X1 

+ 0,356X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh  

pemberian reward dan kedisiplinan belajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) 

Pemberian reward berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa Kelas X Jurusan 

Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi 

linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,018 > 1,995 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,004 dengan sumbangan efektif sebesar 14,6%; 2) Kedisiplinan 

belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa Kelas X Jurusan Akuntansi 

di SMK Batik 2 Surakarta, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 

berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,434 > 1,995 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,001, dengan sumbangan efektif sebesar 17,9%; 3) Pemberian reward dan 

kedisiplinan belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa Kelas X 

Jurusan Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 

variansi regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 16,594 > 

3,130 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000; 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) 

sebesar 0,325 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh pemberian reward dan 

kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar siswa Kelas X Jurusan Akuntansi di SMK 

Batik 2 Surakarta, adalah sebesar 32,5% sedangkan 67,5% sisanya dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata Kunci: Pemberian Reward, Kedisiplinan Belajar dan Prestasi Belajar Siswa 



PENDAHULUAN 

  Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi yang terus 

berkembang pesat sekarang ini akan membawa dampak kemajuan berbagai bidang 

kehidupan. Agar dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tehnologi tersebut di perlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas 

adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam kehidupan seseorang baik dalam masyarakat, keluarga dan Negara. 

  Di dalam pendidikan siswa akan dinilai keberhasilannya melalui tes hasil 

belajar. Hasil yang diharapkan adalah prestasi belajar yang baik karena setiap 

orang menginginkan prestasi yang tinggi, baik siswa, guru maupun orang tua 

hingga masyarakat. Namun antara siswa satu dengan siswa yang lainnya berbeda 

dalam pencapaian prestasi belajar. Ada yang mampu mencapai prestasi yang 

tinggi, namun ada juga siswa yang rendah  prestasi belajarnya. Bagi siswa sendiri 

prestasi belajar sangat penting, agar siswa dapat mengetahui kelebihan dan 

kekurangannya dalam belajar. 

  Dari hasil wawancara yang di dapat diketahui bahwa nilai rata-rata prestasi 

belajar atau nilai rapor siswa kelas X jurusan Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta 

tahun ajaran 2010/2011. Dari keseluruhan siswa yang berjumlah 90 siswa dalam 

mata pelajaran Akuntansi seluruh siswanya sudah memenuhi Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) yaitu 7,00 dengan rata-rata nilai rapor sebesar 7,25. Namun, 

pada siswa kelas X  jurusan Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 

2011/2012 mengalami penurunan. Sedangkan pada siswa kelas X jurusan 

Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 yang berjumlah 90 

siswa masih ada 15 siswa yang belum dapat mencapai Kriteria Kentuntasan 

Minimal (KKM) yaitu 7,00 dengan rata-rata nilai rapor sebesar 6,90. 

Kondisi tersebut menyatakan bahwa prestasi belajar siswa kelas X Jurusan 

Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 menunjukkan 

adanya penurunan. Berangkat dari kondisi yang ada penulis ingin melakukan 

penelitian pada prestasi belajar siswa kelas X jurusan Akuntansi di SMK Batik 2 

Surakarta tahun ajaran 2011/2012. Penulis menggunakan siswa pada kelas X 



jurusan Akuntansi tahun ajaran 2011/2012 dengan pertimbangan bahwa siswa 

pada kelas X jurusan Akuntansi tahun ajaran tersebut masih ada yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 7,00 sehingga siswa yang 

belum mencapai nilai 7,00 harus meminta remidi kepada guru mata pelajaran agar 

dapat memenuhu Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas menunjukkan siswa 

kelas X jurusan Akuntansi mengalami penurunan pada prestasi belajar. Dengan 

adanya pemberian reward dan kedisiplinan belajar akan memberikan motivasi dan 

sebagai  Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kemalasan 

anak dalam belajar yaitu dengan cara membeikan hukuman. Sedangkan bagi anak 

yang rajin atau berprestasi perlu diberi apresiasi berupa reward atau hadiah agar 

anak senantiasa mempertahankan kebiasaanya untuk belajar. 

Pemberian reward merupakan bentuk perhatian dan motivasi dari seorang 

guru atau pendidik terhadap kinerja anak didik mereka seberapa besar efektifitas 

pemberian reward/hadiah tergantung bagaimana teknik atau cara seorang guru 

dalam menerapkan motivasi tersebut. Dengan pemberian reward maka siswa akan 

meningkatkan disiplin dalam belajar, Dengan disiplin belajar yang tinggi siwa 

dapat belajar dengan disiplin yang terarah dengan menghindarkan dari rasa malas 

dan menimbulkan kegaerahan siswa dalam belajr, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan daya kemampuann belajar siswa sehinngga dapat memberikan 

pengaruh positif  pada prestasi belajar siswa. 

Bertolak dari pemikiran diatas, maka tertarik untuk mengetahui dan 

meneliti lebih lanjut apakah ada pengaruh pemberian reward dan kedisiplinan 

belajar terhadap prestasi belajar dan dengan judul penelitian. “Pengaruh 

Pemberian Reward Dan Kedisiplinan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Kelas X Jurusan Akuntansi Disekolah Menengah Kejuruan Batik 2 Surakarta 

Tahun Ajaran 2011/2012”. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1) Untuk mengetahui pengaruh pemberian reward terhadap prestasi belajar; 2) 

Untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar; 3) 



Untuk mengetahui pengaruh pemberian reward dan kedisiplinan belajar terhadap 

prestasi belajar. 

LANDASAN TEORI 

1. Pengertian prestasi belajar  

Definisi prestasi, Menurut Muhibbin Syah (2001:192) “prestasi adalah 

hasil belajar meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat 

pengalaman dan proses belajar siswa”. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata 

(2003:102): 

Prestasi adalah hasil belajar yang merupakan penekanan dari 

kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki seseorang, 

sedangkan indikasinya dapat dilihat dari perilakunya, baik perilaku 

dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan berpikir, maupun ketrampilan 

motorik. 

Berdasarkan pengertian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

prestasi belajar merupakan hasil yang dicapai seseorang setelah melalui proses 

belajar untuk mengetahui berapa besar kemampuannya atau suatu hasil yang 

telah dicapai sebagai bukti usaha yang telah dilakukan. 

Definisi belajar, Menurut Oemar Hamalik (2000:36) “ belajar adalah 

modifikasi atau memperteguh pengetahuan, kelakuan melalui pengalaman yang 

merupakan suatu proses kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan”. Menurut 

Sumadi Suryabrata (2004:249) “seorang dikatakan belajar jika membawa 

perubahan, baik aktual maupun potensial berupa kecakapan baru yang terjadi 

karena usaha secara sengaja”. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja melibatkan aspek 

mental/psikis yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku, 

pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan dan sikap yang relatif mantap, sebagai 

hasil pengalaman dan interaksi individu  dengan lingkungan. 

Definisi pretasi belajar, Menurut Sukmadinata (2003:101) “Prestasi 

belajar adalah realisasi dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang 

dimiliki seseorang”. Sedangkan Menurut Hadi Isnanto (2005:15) “Prestasi 

belajar adalah hasil yang telah dicapai setelah siswa mendapat pengajaran 

dalam waktu tertentu”. 



Dari pendapat di atas di tarik kesimpulan bahwa prestasi belajar 

meupakan hasil yang telah dicapai seseorang setelah melalui proses belajar 

dalam upanya untuk memeperoleh huruf, angka maupun kalimat yang 

mencerminkan hasil yang telah dicapai oleh pesrta didik dalam periode 

tertentu. 

2. Pemberian Reward 

Menurut Sardiman (2002:92) “penghargaan adalah salah satu bentuk 

motivasi yang dapat diberikan oleh guru”. Sedangkan Menurut Marsudi 

(2008:41) menjelaskan bahwa “pemberian reward atau hadiah adalah berbagai 

bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap suatu prestasi yang telah dicapai 

oleh  satu atau kelompok anak dalam aktivitas tertentu”. Menurut pendapat 

tersebut di simpulkan bahwa Pemberian reward adalah suatu cara yang 

digunakan oleh seseorang untuk memberikan suatu penghargaan kepada 

seseorang karena sudah mengerjakan suatu hal yang benar, sehingga seseorang 

itu bisa bisa semangat lagi dalam mengerjakan tersebut.  

Tujuan yang harus dicapai dalam pemberian reward adalah untuk lebih 

mengembangkan motivasi siswa untuk melakukan suatu perbuatan yang timbul 

dari kesadaran siswa itu sendiri dan mendorong untuk lebih disiplin dalam 

belajar. Dan dengan reward juga diharapkan dapat membangun suatu hubungan 

yang positif antara guru dan siswa. 

3. Kedisiplinan Belajar 

Menurut Prijidarminto, (1992:23) “Disiplin adalah suatu kondisi dan 

tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang 

menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan 

ketertiban”. Menurut Hasibuan (1994: 212) “Kedisiplinan adalah kesadarandan 

kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dannorma-norma 

yang berlaku”. 

Berdasarkan pengertian disiplin tersebut dapat disimpulkan bahwa 

kedisiplinan adalah sikap kesadaran, ketaatan, kepatuhan seseorang terhadap 

tata tertib, norma-norma, peraturan dan ketentuan-ketentuan baik yang dibuat 



sendiri maupun yang disepakati bersama. Menurut Hurlock (1993:93), terdapat 

beberapa cara menanamkan disiplin kepada anak, yaitu: 

1) Cara disiplin yang otoriter 

Disiplin otoriter berarti mengendalikan kekuatan eksternal 

dalam bentuk hukuman badan sehingga anak kehilangan kesempatan 

untuk mengendalikan perilaku mereka sendiri. 

2) Cara disiplin yang permisif 

Biasanya disiplin yang permisif ini tidak membimbing anak 

untuk perilaku yang disetujui secara social dantidak mengunakan 

hukuman. 

3) Cara disiplin yang demokratis 

Dalam hal ini metode demokratis menggunakan penjelasan, 

diskusi dan penalaran sehingga dapat membantu anak dalam 

memahami alasan-alasan perilaku tersebut diharapkan. 

 

Dari beberapa cara menanamkan disiplin pada anak menurut pendapat 

Hurlock dapat di ambil kesimpulan cara menanamkan disiplin dalam penilitian 

ini adalah dengan menggunakan cara disiplin yang demokratis karena disiplin 

demokratis  di lakukan oleh guru dengan dengan memberi penjelasan, diskusi 

dan  penalaran untuk membantu siswa agar mudah memahami penjelasan dari 

guru mengapa siswa diharapkan mematuhi peraturan yang ada. 

 Penerapan disiplin demokratis menekankan aspek edukatif bukan 

sanksi hukum, dan penerapan disiplin demokratis berusaha mengembangkan 

disiplin yang muncul atas kesadaran iri, sehingga siswa memiliki disiplin yang 

kuat dan mantap. Siswa yang berhasil mematuhi dan menaati disiplin maka 

akan diberikan pujian,hadiah atau bonus nilai. Disiplin demokratis yang di 

berikan  oleh guru dapat menjadikan siswa yang mandiri dan bertanggung 

jawab serta siswa dapat berkembang. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif, di mana data 

yang diperoleh dari sampel penelitian dianalisis dengan penarikan keimpulan 

melalui metode analisis statistik yang digunakan lalu diinterpretasikan. Penelitian 

ini dilaksanakan di SMK Batik 2 Surakarta mulai bulan Maret sampai dengan 

bulan April 2012. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan siswa kelas X 

jurusan Akuntansi sejumlah 90 siswa. Dan sampel dari penelitian ini sebanyak 72 



siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan Tehnik Random Sampling 

dengan cara undian.  

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode angket dan 

dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berberganda, uji F, uji t, 

uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji validitas yang dilakukan adalah validitas internal, yaitu konsistensi 

masing - masing item dengan item keseluruhan, yaitu dengan cara 

mengkorelasikan masing - masing item dengan item keseluruhan menggunakan 

korelasi product moment. Kriteria uji validitas adalah, item dikatakan valid jika 

harga rhitung > rtabel atau nilai signifikansi < 0,05 dan item dikatakan tidak valid jika 

harga rhitung < rtabel atau nilai signifikansi > 0,05. Adapun ringkasan hasil uji 

validitas yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 15.0 adalah 

sebagai berikut: 

                  Ringkasan Uji Validitas Angket  Pemberian Reward 

No item rxy r(0,05;18) Sig. Kesimpulan 

1.  0,581 0,468 0,011 Valid 

2.  0,877 0,468 0,000 Valid 

3.  0,644 0,468 0,004 Valid 

4.  0,470 0,468 0,049 Valid 

5.  0,901 0,468 0,000 Valid 

6.  0,585 0,468 0,011 Valid 

7.  0,675 0,468 0,002 Valid 

8.  0,753 0,468 0,000 Valid 

 



9.  0,487 0,468 0,040 Valid 

10.  0,709 0,468 0,001 Valid 

11.  0,581 0,468 0,011 Valid 

12.  0,495 0,468 0,037 Valid 

13.  0,604 0,468 0,008 Valid 

14.  0,901 0,468 0,000 Valid 

15.  0,675 0,468 0,002 Valid 

 

                  Ringkasan Uji Validitas Angket Kedisiplinan Belajar 

No item rxy r(0,05;18) Sig. Kesimpulan 

1.  0,618 0,468 0,006 Valid 

2.  0,510 0,468 0,031 Valid 

3.  0,543 0,468 0,020 Valid 

4.  0,783 0,468 0,000 Valid 

5.  0,677 0,468 0,002 Valid 

6.  0,511 0,468 0,030 Valid 

7.  0,785 0,468 0,000 Valid 

8.  0,629 0,468 0,005 Valid 

9.  0,543 0,468 0,020 Valid 

10.  0,828 0,468 0,000 Valid 



11.  0,773 0,468 0,000 Valid 

12.  0,633 0,468 0,005 Valid 

13.  0,488 0,468 0,040 Valid 

14.  0,677 0,468 0,002 Valid 

15.  0,651 0,468 0,003 Valid 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua item dinyatakan valid, 

karena memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi < 0,05. Sehingga semua 

item bernilai valid tersebut boleh atau dapat dipakai sebagai instrumen 

pengumpulan data. 

Uji reliabilitas angket dilakukan menggunakan rumus alpha. Hasil uji 

reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas soal angket variabel pemberian 

reward sebesar 0,912. Dan variabel kedisiplinan belajar reliabilitasnya sebesar 

0,896. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut dapat dikatakan bahwa 

angket pemberian reward dan kedisiplinan belajar memiliki reliabilitas yang 

sangat tinggi. Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas, maka dapat simpulkan 

bahwa angket tersebut sudah layak untuk digunakan sebagai instrumen penelitian.  

Uji normalitas dilakukan menggunakan teknik uji Lilliefors atau dalam 

program SPSS disebut juga dengan Kolmogorov-Smirnov. Kriteria dari uji 

normalitas adalah bahwa data berdistribusi normal jika nilai Lhitung < Ltabel atau 

nilai signifikansi > 0,05. Adapun ringkasan uji normalitas adalah sebagai berikut: 

Variabel N 

Harga L0 

sig. Kesimpulan 

Lhitung L0,05,72 

Pemberian Reward 

Kedisiplinan Belajar 

72 

72 

0,076 

0,093 

0,104 

0,104 

0,200 

0,200 

Normal 

Normal 



Prestasi Belajar Siswa 72 0,099 0,104 0,076 Normal 

Dari tabel di atas diketahui harga Lhitung < Ltabel dan nilai signifikansi > 

0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel dari masing - masing 

variabel berdistribusi normal. 

Ringkasan hasil uji linieritas dan keberartian regresi linier yang dilakukan 

menggunakan alat bantu program SPSS versi 15.0 adalah sebagai berikut:  

Variabel yang 

diukur 

Harga F 

sig. Kesimpulan 

Fhitung FTabel 

X1Y 

X2Y 

1,446 

1,466 

F0,05;20,50 = 1,784 

F0,05;23,47 = 1,762 

0,146 

0,132 

Linear 

Linear 

Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil uji linieritas diperoleh harga Fhitung 

< Ftabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara masing - masing variabel bebas dengan variabel terikat dalam bentuk linier. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis penelitian terlebih dahulu dilakukan 

analisis regresi linear berganda. Adapun ringkasan analisis regresi linear berganda yang 

dilakukan dengan alat bantu program SPSS 15.0 adalah: 

Rangkuman Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Regresi T Sig 

Konstanta 47,614 8,552 0,000 

Pemberian Reward 0,329 3,018 0,004 

Kedisiplinan Belajar 0,356 3,434 0,001 

F hitung = 16,594 

R
2
 = 0,325 



Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian reward dan kedisiplinan 

belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 47,614 + 0,329X1 + 

0,356X2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari 

masing-masing variabel independen bernilai positif, artinya variabel pemberian 

reward dan kedisiplinan belajar secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap prestasi belajar siswa. 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel pemberian reward (b1) adalah sebesar 0,329 atau positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel pemberian reward berpengaruh positif terhadap prestasi 

belajar siswa. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linear berganda untuk 

variabel pemberian reward (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,018 > 1,995 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,004, dengan sumbangan relatif sebesar 45% dan 

sumbangan efektif  14,6%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan 

bahwa semakin baik pemberian reward akan semakin tinggi prestasi belajar siswa. 

Sebaliknya semakin rendah pemberian reward, maka semakin rendah pula prestasi 

belajar siswa. 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

kedisiplinan belajar (b2) adalah sebesar 0,356 atau bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel kedisiplinan belajar berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar siswa. Berdasarkan uji t untuk variabel kedisiplinan belajar (b2) 

diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,434 > 1,995 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,001, dengan sumbangan relatif  sebesar 55% dan sumbangan efektif 17,9%. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik 

kedisiplinan belajar akan semakin tinggi prestasi belajar siswa, demikian pula 

sebaliknya semakin rendah kedisiplinan belajar akan semakin rendah prestasi 

belajar siswa. 

Berdasarkan uji keberartian regresi linear ganda atau uji F diketahui bahwa 

nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 16,594 > 3,130 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 



Hal ini berarti pemberian reward dan kedisiplinan belajar secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

kecenderungan peningkatan kombinasi pemberian reward dan kedisiplinan belajar 

akan diikuti peningkatan prestasi belajar siswa, sebaliknya kecenderungan 

penurunan kombinasi variabel pemberian reward dan kedisiplinan belajar akan 

diikuti penurunan akan prestasi belajar siswa. Sedangkan koefisien determinasi 

yang diperoleh sebesar 0,325, arti dari koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh kombinasi variabel pemberian reward dan kedisiplinan belajar 

terhadap prestasi belajar siswa adalah sebesar 32,5% sedangkan 67,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel pemberian reward 

memberikan sumbangan relatif sebesar 45% dan sumbangan efektif 14,6%. 

Variabel kedisiplinan belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 55% dan 

sumbangan efektif 17,9%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan 

efektif nampak bahwa variabel kedisiplinan belajar memiliki pengaruh yang lebih 

dominan terhadap prestasi belajar siswa dibandingkan variabel pemberian reward. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Pemberian reward berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa 

kelas X Jurusan Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 

berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,018 > 1,995 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,004 dengan sumbangan efektif sebesar 14,6%. 

2. Kedisiplinan belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa 

kelas X Jurusan Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 

2011/2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 

berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,434 > 1,995 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001, dengan sumbangan efektif sebesar 

17,9%. 

3. Pemberian reward dan kedisiplinan belajar berpengaruh signifikan terhadap 

prestasi belajar siswa kelas X Jurusan Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta 



Tahun Ajaran 2011/2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 

variansi regresi linier berganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, 

yaitu 16,594 > 3,130 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000.  

4. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,325 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh pemberian reward dan kedisiplinan belajar terhadap 

prestasi belajar siswa kelas X Jurusan Akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta 

Tahun Ajaran 2011/2012, adalah sebesar 32,5% sedangkan 67,5% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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