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ABSTRAK 

 
PRESTASI BELAJAR DITINJAU DARI SIKAP BELAJAR MAHASISWA  DAN 

CARA DOSEN MENGAJAR DALAM MATA KULIAH KEWIRAUSAHAAN 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN  

AKUNTANSI  FKIP UMS ANGKATAN 2008/2009 
 

Sumarno. A 210 080 034 . Jurusan Pendidikan Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh sikap belajar 

mahasiswa terhadap prestasi belajar kewirausahaan, 2) pengaruh cara dosen mengajar 
terhadap prestasi belajar  kewirausahaan, dan 3) pengaruh antara sikap belajar mahasiswa  
dan cara dosen mengajar terhadap prestasi belajar kewirausahaan Program Studi 
Pendidikan Akuntansi FKIP UMS Angkatan 2008/2009. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang kesimpulannya 
diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Penelitian ini mengambil lokasi di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
angkatan 2008/2009 FKIP Akuntansi UMS sebanyak 200 mahasiswa. Sampel dalam 
penelitian adalah sebanyak 50 mahasiswa. 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 berganda, 
uji t, uji F, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif .  

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 2,570 + 0,024X1 + 
0,022X2 yang artinya prestasi belajar dipengaruhi oleh sikap belajar mahasiswa dan cara 
dosen mengajar . Kesimpulan yang diperoleh adalah: (1) sikap belajar mahasiswa 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mata kuliah kewirausahaan program studi 
FKIP Akuntansi UMS. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung X1 = 3,732 
> dari ttabel (2,012) pada taraf signifikansi 5%. (2) cara dosen mengajar berpengaruh 
positif terhadap prestasi belajar kewirausahaan program studi FKIP Akuntansi UMS. Hal 
ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung X2 = 3,504 > ttabel (2,012) pada taraf 
signifikansi 5%. (3) sikap belajar mahasiswa dan cara dosen mengajar secara bersama-
sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar kewirausahaan program studi 
Akuntansi FKIP UMS. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 
21,518 > Ftabel (3,20) pada taraf signifikansi 5%. (4) Hasil uji koefisien determinasi 
memperoleh nilai R2 sebesar 0,478, ini berarti 47,8% prestasi belajar dipengaruhi oleh 
variabel sikap belajar mahasiswa dan cara dosen mengajar. Sisanya sebesar 52,2% 
dijelaskan oleh variabel lain, misalnya fasilitas belajar, kreativitas belajar dan lain-lain. 
(5) Hasil perhitungan sumbangan efektif menunjukkan bahwa kontribusi sikap belajar 
mahasiswa terhadap prestasi belajar sebesar 21,6% (X 1), sedangkan cara dosen mengajar 
memberikan kontribusi sebesar 26,2% (X2), sehingga total sumbangan efektif sikap 
belajar mahasiswa dan cara dosen mengajar dalam meningkatkan prestasi belajar mata 
kuliah kewirausahaan program studi FKIP Akuntansi UMS adalah sebesar 47,8% (R2). 

 
 

Kata Kunci:  sikap belajar, cara dosen mengajar, prestasi belajar 



 
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Secar global pendidikan semata -mata untuk melaksanakan maksud dan 

tujuan yang positif yang pelaksanaanya diarahkan untuk membimbing dan 

membina mahasiswa untuk mendorong mahasiswa agar lebih baik. Para 

mahasiswa diberikan kemampuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. 

Dengan potensi yang dimiliki manusia, peserta didik, mahasiswa untuk bersaing 

didunia pendidikan khususnya dalam meningkatkan prestasi belajar  mahasiswa. 

Mahasiswa selalu diberikan potensi untuk mengembangkan pendidikan 

agar menjadi lebih baik. Dalam hal ini pendidikan dapat dicapai melalui 

pendidikan di sekolahan (formal) maupun pendidikan keluarga (in formal). 

Karena pendidikan sangat penting bagi peserta didik atau mahasiswa dalam 

meningkatkan potensi atau kemampuan dalam proses belajar untuk mencapai 

sebuah tujuan. 

Kaitanya dengan tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa sekaligus untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sebagai mana 

yang tercantum dalam UU NO. 20. Tahun 2003 pasal 3.  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemapuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi untuk peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab 

 

Menurut Sukmadinata (2003:101) prestasi belajar adalah “merupakan 

kecakapan-kecakapan potensial, kemampuan atau kapasitas yang dimiliki 

mahasiswa”. Pada hakekatnya prestasi belajar merupakan usaha yang dilakukan 

mahasiswa untuk memperoleh nilai yang baik. Keberhasilan mahasiswa dalam 

belajar ditentukan oleh  faktor internal dan faktor eksternal. 



 
 

 

Menurut Alex (2009:361) sikap adalah “cenderung bertindak, berpikir, 

berpersepsi  dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau nilai”. Sikap 

belajar mahasiswa itu cenderung pada sebuah pengetahuan, situasi nyaman dan 

tidaknya dari obyek sikap itu sendiri dan perilaku dalam kegiatan setiap hari. Dari 

hal itu semuan yang terwujud dalam sikap belajar mahasiswa sehingga mahasiswa 

cenderung berubah menjadi lebih baik danmaju.  

Dalam buku KBBI (2005:194) Cara adalah jalan (aturan, sistem). 

Sedangkan cara dosen mengajar disini adalah suatu kegiatan kegiatan untuk 

menyampaikan materi pelajaran kewirausahaan maupun pengetahuan yang 

dimiliki dosen kemudian disampaikaan kepada mahasiswa. Berkaitan dengan cara 

dosen mengajar semata -mata untuk meningkatkan kualitas mahasiswa untuk 

mencapai sebuah tujuan belajar lebih baik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Prestasi belajar  

Belajar sangatlah penting dalam proses suatu pendidikan karena belajar 

merupakan kebutuhan wajib bagi semua manusia. Para peserta didik atau 

mahasiswa dituntun untuk belajar yang serius agar dimasa depan mampu 

untuk menghadapi zaman yang terus maju dan berkembang. Sehingga 

berkaitan dengan belajar yang nantinya dapat meningkatkan potensi, 

kemampuan maupun ketrampilan yang dimiliki oleh setiap manusia.  

 Menurut pendapat Sukmadinata (2003:101) Prestasi ialah   “merupakan 

hasil penekanan dari kecakapan-kecakapan potensial atau dimiliki oleh 

seseorang baik itu kapasitas maupun kemampuan seseorang, sedangkan hal itu 

dapat dilihat dari perilakunya, meliputi pengetahuan, cara berpikir, maupun 

ketrampilan yang dimiliki oleh seseorang”. 

Menurut  pendapat Syah (2008:150) Prestasi Belajar ialah “perubahan 

tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat mencerminkan 

perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar siswa, baik berdimensi cipta dan 

rasa maupun yang berdimensi karya”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar suatu 

proses kegiatan belajar mahasiswa untuk mendapatkan suatu pengetahuan 

yang semuanya itu dapat diukur dengan nilai. Nili-nilai itu tercangkup dalam 

nilai KHS (kartu hasil studi). Sehingga nilai tersebut dapat dilihat sejauh mana 

proses belajar setiap mahasiswa dalam meningkatkan prestasi belajar  

kewirausahaan. 

 

B. SIKAP BELAJAR MAHASISWA 

Sikap belajar mahasiwa merupakan salah satu faktor penting dari 

keseluruhan proses pendidikan karena belajar merupakan kegiatan pokok 

dalam proses untuk mecapai suatu pendidikan yang lebih baik Adapun 

pengertian dari  sikap belajar mahasiswa adalah sebagai berikut : 



 
 

 

Menurut Azhari ( 2004) sikap (attitude) adalah “suatu cara bereaksi 

suatu perangsang tertentu dalam menghadapi obyek sikap itu sendiri”.  

Menurt Alex (2009:361) “ sikap adalah kecenderungan bertindak, 

berpikir, berpresepsi, dan merasa dalam menghadapi objek, ide, situasi atau 

nilai”. Sikap bukan merupakan perilaku, tetapi lebih merupakan 

kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap. 

Objek sikap bias berupa orang, benda tempat, gagasan, situasi atau kelompok.   

Dari pengetian belajar diatas dapat disimpulkan bahwa sikap belajar 

mahasiswa adalah suatu rangkaian dalam kegiatan mahasiswa untuk 

memperoleh suatu perubahan dalam upaya untuk mencapai sebuah tujuan 

dalam proses belajar.  

 

C. Cara Dosen Mengajar 

Dalam buku KBBI (2005:194) Cara adalah jalan (aturan, sistem). 

Menurut Arifin (1978) dalam Syah (2008:181) mendefinisikan mengajar 

sebagai “ ………………… suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan 

pelajaran kepada mahasiswa agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, 

dan mengembangkan bahan pelajaran itu”.  

Menurut (suryosubroto, 2002:149) “metode adalah cara, yang dalam 

fungsinya merupakan alat untuk pencapaian tujuaan”.  

Dari kesimpulan diatas bahwa cara dosen mengajar adalah suatu 

kegiatan untuk menyampaikan materi pelajaran kewirausahaan maupun 

pengetahuan yang dimiliki dosen kemudian disampaikaan kepada mahasiswa 

untuk menambah suatu pengetahuan. Metode yang dipakai itu menggunkan 

metode ceramah, diskusi, demonstrasi dan ceramah plus. Dari semua metode 

itulah yang digunakan dosen mata kuliah kewirusahaan dalam proses belajar 

mengajar.  

 

 

 

 



 
 

 

BAB III 

PETODE PENELITIAN 

 

A. Tempat Penelitian  
 

Tempat penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, dengan alasan sebagai tempat perkuliah disamping itu juga tempat 

tinggalnya tidak jauh dengan kampus. sehingga untuk mencari data-data yang 

dibutuhkan agar mudah terjangkau 

 

B. Jenis Penelitian  

 Menurut Harsono (2011:55) penelitian diklasifikasikan menjadi dua 

macam yaitu penelitian kuatitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini 

menggunkan penelitian kuantitatif yang menekankan data-data yang berbentuk 

angka kemudian diolah dengan analisis statistik. 

 

C. Populasi, Sampel Dan Sampling  

Dalam penelitian ini adalah mahasiswa FKIP Akuntansi 2008/2009. 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 200 mahasiswa sedangkan sampel 

yang dipakai dalam penelitian ini sebanyak 50 mahasiswa yang diambilkan 

dari 25% dari populasi. Teknik sampilng yang dipakai teknik random 

sampling, sampel yang dipkai dalam penelitian ini secara acak atau undian. 

 

D. Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (2011:62) variabel penelitian dikelompokkan 

menjadi dua macam yaitu variabel bebas (variabel independen) yang meliputi 

(X1) sikap belajar mahasiswa, (X2) cara dosen mengajar. Sedangkan variabel 

terikat (variabel dependen ) yang meliputi (Y) prestasi belajar. 

 

 

E. Tenik Analisis Data  



 
 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian mengunkan 

metode angket yang telah disebarkan kepada mahasiwa, untuk memperoleh 

informasi kepada responden tentang pribadi mahasiswa. Sedang  metode 

dokumentasi diperoleh melalui tanskip nilai atau KHS dalam mata kuliah 

kewirausahaan dengan izin dosen pengampu. 

 

F. Teknik Pengujian Instrume n 

1.  Uji validitas 

Menurut arikunto (2006:72) validitas ialah “untuk mengukur yang 

hendak diukur”. Dalam hal ini uji validitas adalah untuk mengukur setiap 

butir soal untuk mengetahi valid dan tidaknya  dalam sebuah pertanyaan. 

Sehingga penelitian mengadakan uji validitas atau uji tryout sebanyak 20 

pertanyaan.  

2.  Uji Reabilitas 

Menurut Arikunto (2006:180) uji reliabilitas adalah “untuk 

menunjukkan sejauh mana suatu instrumen dapat memberikan hasil 

pengukuran yang reabil atau konsisten dalam pengumpulan data”. 

 

G. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data ini dengan tujuan penelitiaan adalah untuk 

mengetahui sikap belajar mahasiswa dan cara dosen mengajar terhadap 

prestasi belajar kewirausahaan. Kaitanya dengan analisis data yang digunakan 

adalah uji prasarat melalui uji normalitas dan uji linieritas, analisis regresi 

linier berganda melalui uji t dan uji F, sumbangan relatif (SR) dan sumbangan 

efektif (SE). Dari penelitian ini untuk mengetahui masing-masing variabel dari 

sikap belajar mahasiswa dan cara dosen mengajar terhadap prestasi belajar 

kewirausahaan. 

 

 

 

 



 
 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Istrumen 

Uji instrumen ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kesahihan 

(validitas) dan kehandalan (reliabilitas) angket apakah layak dijadikan sebagai 

alat pengumpul data. 

1.  Uji Validitas  

Uji validitas untuk mengetahui tingkat kevalidan instrumen suatu 

angket. Uji validitas digunakan  untuk mengetahi valid dan tidaknya  

suatu angket sikap belajar mahasiswa dan cara dosen mengajar. Hasil uji 

validitas diperoleh persamaan rxy =rxy  > rtabel .  

2.  Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas diperoleh persamaan r11 =r11 > r tabel. Sehingga 

diperoleh penghitungan hasil uji reliabilitas terhadap  angket memperoleh 

koefisien reliabilitas (r11)  masing-masing sebesar 0,899 dan 0,865 

diperoleh nilai  cronbach alpha (r11) > rtabel (0,444) yang kesimpulanya, 

anget dalam penelitian ini adalah reliabel atau layak dipakai untuk 

pengumpulan data.  

 

B. Uji Prasyarat Analisis 

1.  Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah untuk mengetahui data yang digunakan itu 

normal dan tidak.  

 Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data  

No.  Variabel ? 2
hitung ? 2

tabel  Keputusan 

1.  Sikap belajar mahasiswa 25.240 28.869 Normal  

2.  Cara dosen mengajar  18.040 31.410 Normal  

3.  Prestasi belajar 1.480 5.991 Normal 

 



 
 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui hasil uji normalitas 

bahwa variabel sikap belajar mahasiswa, cara dosen mengajar, dan 

prestasi belajar data tersebar normal. Data dikatakan normal apabila 

? 2
hitung < ? 2

tabel , sebaliknya jika ? 2
hitung > ? 2

tabel  berarti tidak normal   

2.  Uji Linieritas 

Uji linieritas digunkan untuk mengetahui variabel bebas dengan 

variabel terikat untuk mengetahui data yang digunkan berbentuk linier 

atau non linier. Sehingga dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut: 

         Rangkuman Hasil Uji Linieritas 

Variabel yang diukur N ?  Fhitung Ftabel Keterangan 

X1Y 50 0,05 0,967 2,01 Linier 

X2Y 50 0,05 1,752 1,93 Linier 

 

Dari hasil perhitungan uji linieritas diperoleh harga Fhitung= 0,967 < 

Ftabel= 2,01 karena Fhitung < Ftabel  maka disimpulkan bahwa hubungan antara X1 

dan Y linier dan untuk harga Fhitung X2 terhadap Y sebesar 1,93. Harga F ini 

dikonsultasikan dengan harga Ftabel dengan dk pembilang = 19 dan dk 

penyebut= 29 taraf signifikansi  0,05 adalah 1,93 Perbandingan harga Fhitung < 

Ftabel maka disimpulkan bahwa hubungan antara X2 dan Y linier. 

 

C. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis  

Analisis data dalam penelitian ini dimaksudkan untak mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh sikap belajar mahasiswa dan cara dosen mengajar 

terhadap prestasi belajar. Analisis data yang digunakan memakai analisis 

regresi linear berganda. Sehingga dapat dijelaskan dengan tabel sebagai 

berikut: 

 

 

 

 



 
 

 

Rangkuman Hasil Regresi Linear Berganda 
 

Variabel  Koef.  
regresi 

t-hitung P value 

Konstanta  
Sikap belajar  
Dosen mengajar  

2,570 
0,024 
0,022 

 17,918 
3,732 
3,504 

0,000 
0,001 
0,001 

R                                 0,691 
R-Squared 0,478 
F-Hitung 21,518 
Probabilitas F  0,000 

Keterangan : Data primer yang diolah  

1.  Analisis Regresi Linier Berganda 

Y = 2,570 + 0,024X1 + 0,022X2  

2.  Uji t 

Dari hasil pengolahan data dari sikap belajar uji t statistik (thitung) 

lebih besar dari nilai kritis (3,732 > 2,012) atau pobabilitas t lebih kecil 

dari 0,05 (0,001 < 0,05) maka Ho ditolak pada taraf signifikansi 0,05. 

Artinya bahwa variabel sikap belajar mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap prestasi belajar.  

Sedangkan dari pengolahan data dar i cara dosen mengajar uji t 

statistik (thitung) lebih besar dari nilai kritis (3,504 > 2,012) atau 

probabilitas t lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05). Artinya bahwa variabel 

cara dosen mengajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

prestasi belajar. 

3.  Uji F  

Berdasarkan hasil analisis  uji F  diperoleh nilai Fhitung sebesar 

21,518 (21,518 > 3,20) dengan probabilitas sebesar 0,000 (P < 0,05), hal 

ini berarti variabel sikap belajar dan cara dosen mengajar secara bersama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi belajar. 

4.  Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai R2 menunjukkan bahwa variabel sikap belajar mahasiswa dan 

cara dosen mengajar mampu meningkatkan prestasi belajar 

kewirausahaan sebesar 47,8%, sedangkan 52,2% lainnya dipengaruhi oleh 



 
 

 

variabel lain yang tidak diteliti. Besarnya R2 terhadap variabel dependen 

X1(3,731) dan besarnya R2 terhadap variabel dependen X2 (3,504).  

 

5.  Sumbangan  Efektif (X1) dan Sumbangan Relatif (X 2) 

Variabel sikap belajar  memberikan sumbangan relatif sebesar 

45,1% dan sumbangan efektif 21,6%, sedangkan variabel cara dosen 

mengajar memberikan sumbangan relatif sebe sar 54,9% dan sumbangan 

efektif 26,2%. Total sumbangan variabel sikap belajar dan cara dosen 

mengajar memberikan sumbangan sebesar 47,8% terhadap prestasi belajar 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data  dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Hasil analisis regresi memperoleh persamaan: Y = 2,570 + 0,024.X1 + 

0,022.X2 yang artinya prestasi belajar kewirausahaan dipengaruhi oleh 

sikap belajar mahasiswa dan cara dosen mengajar.  

2.  Sikap belajar mahasiswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

prestasi belajar kewirausahaan mahasiswa FKIP Akuntansi UMS. Hal ini 

terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung > ttabel  (3,732 > 2,012) dan 

P value (0,001 < 0,05).  

3.  Cara dosen mengajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 

belajar kewirausahaan mahasiwa FKIP Akuntansi UMS. Hal ini terbukti 

dari hasil uji t yang memperoleh thitung > ttabel  (3,504 > 2,012) dan P value 

(0,001 < 0,05).  

4.  Sikap belajar mahasiswa dan cara dosen mengajar secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar kewirausahaan 

mahasiswa FKIP Akuntansi UMS. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang 

memperoleh Fhitung > Ftabel (21,518 > 3,20) dan P value (0,000 < 0,05).  

5.  Hasil uji koefisien determinasi memperoleh nilai R2 sebesar 0,478, ini 

berarti 47,8% prestasi belajar kewirausahaan dipengaruhi oleh variabel 

sikap belajar  mahasiswa dan cara dosen mengajar. Sisanya sebesar 52,2% 

dijelaskan oleh variabel lain, misalnya fasilitas belajar , kreativitas belajar 

dan lain-lain.  

 

 

 

 



 
 

 

6.  Hasil perhitungan sumbangan efektif menunjukkan bahwa kontribusi sikap 

belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar kewirausahaan adalah sebesar 

21,6% (X1), sedangkan cara dosen mengajar memberikan kontribusi 

sebesar 26,2% (X2), sehingga total sumbangan efektif sikap belajar 

mahasiswa dan cara dosen mengajar dalam meningkatkan prestasi belajar 

kewirausahaan mahasiswa FKIP Akuntansi UMS adalah sebesar 47,8% 

(R2). 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1.  Bagi Mahasiswa 

Sebagai masukan bagi mahasiswa FKIP Akuntansi tentang pentingnya 

sikap belajar mahasiswa  demi mencapai prestasi belajar kewirausahaan 

yang optimal.  

2.  Bagi Dosen  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi para 

dosen pendidikan akuntansi khususnya dalam cara dosen mengajar untuk 

menggunakan variasi dalam mengajar mahasiswa sehingga tidak 

membosankan mahasiswa. 

3.  Bagi Penelitian Selanjutnya 

Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya mengadakan mengembangkan 

penelitian ini dengan menambah variabel lain karena masih banyak faktor 

yang mempengaruhi prestasi belajar 
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