
 

HASIL BELAJAR MATA KULIAH AKUNTANSI BIAYA 1 DITINJAU DARI 

KEAKTIFAN MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN DAN FREKUENSI 

BELAJAR PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

ANGKATAN 2009 

 

 

NASKAH PUBLIKASI 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh 

Gelar Sarjana Strata-1 Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

BAKHTIAR NUGROHO 

A 210 080 112 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2012 



 

PERSETUJUAN 

 

HASIL BELAJAR MATA KULIAH AKUNTANSI BIAYA 1 DITINJAU DARI 

KEAKTIFAN MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN DAN FREKUENSI 

BELAJAR PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

ANGKATAN 2009 

 

diajukan oleh: 

 

BAKHTIAR NUGROHO 
A 210 080 112 

 

Telah Disetujui oleh Pembimbing I dan Pembimbing II 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Mengetahui, 

 

 

Pembimbing I 

 

 

 

 

 

(Drs. M. Yahya, M.Si). 

NIK. 147 

 

Pembimbing II 

 

 

 

 

 

 

(Dra. Wafrotur Rohmah, SE,MM.) 

NIK. 349



 

SURAT PERNYATAAN 

PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

Bismillahirohmanirrohim 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, 

Nama : Bakhtiar Nugroho 

NIM : A 210 080 112 

Fakultas / Jurusan : KIP/ Pendidikan Akuntansi 

Jenis : Skripsi 

Judul : HASIL BELAJAR AKUNTANSI BIAYA 1 

DITINJAU DARI KEAKTIFAN MAHASISWA DALAM 

PEMBELAJARAN DAN FREKUENSI BELAJAR PADA MAHASISWA 

PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA ANGKATAN 2009. 

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk: 

1. Memberikan hak bebas royalty kepada Perpustakaan UMS atas penulisan 

karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/ mengalih formatkan 

mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, 

serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis 

kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama 

tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta. 

3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa 

melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum 

yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini. 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat 

digunakan sebagaimana mestinya. 

 

       Surakarta, 17 Oktober 2012 

            Yang menyatakan 

 

 

 

 

          Bakhtiar Nugroho 



1 

 

HASIL BELAJAR MATA KULIAH AKUNTANSI BIAYA 1 DITINJAU DARI 

KEAKTIFAN MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN DAN FREKUENSI 

BELAJAR PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  

ANGKATAN 2009 

 

Bakhtiar Nugroho 

 A 210 080 112  

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 2012 

 
Abstrak : Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pengaruh positif antara 
keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran terhadap hasil belajar akuntansi biaya 1. 2). 
Untuk mengetahui pengaruh positif antara frekuensi belajar terhadap hasil belajar 
akuntansi biaya 1. 3). Untuk mengetahui pengaruh positif antara keaktifan mahasiswa 
dalam pembelajaran dan frekuensi belajar terhadap hasil belajar akuntansi biaya 1 pada 
mahasiswa pendidikan akuntansi FKIP angkatan 2009. Metode penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
Progdi Pendidikan Akuntansi FKIP-UMS angkatan 2009 yang berjumlah 200 
mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 mahasiswa yang ditentukan dengan 
teknik Simple Random Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 
analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R

2
) selain itu 

dilakukan pula perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Berdasarkan hasil 
analisis data diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut Y= 5,450 + 
0,991.X1+ 0,707.X2, artinya hasil belajar akuntansi biaya 1 dipengaruhi keaktifan 
mahasiswa dalam pembelajaran dan frekuensi belajar. Berdasarkan analisis dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1). Terdapat pengaruh positif antara keaktifan 
mahasiswa dalam pembelajaran terhadap hasil belajar akuntansi biaya 1. Hal ini 
terbukti berdasarkan perhitungan thitung untuk variabel keaktifan mahasiswa dalam 
pembelajaran sebesar 2,788 sehingga thitung > ttabel atau 2,788 >2,012 dan nilai 
signifikansi 0,008 < 0,05. Variabel keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran 
memberikan sumbangan efektif sebesar 13,72%. (2). Terdapat pengaruh positif antara 
frekuensi belajar terhadap hasil belajar akuntansi biaya 1. Hal ini terbukti berdasarkan 
perhitungan thitung untuk variabel frekuensi belajar sebesar 2,172 sehingga thitung > ttabel 

atau 2,172 >2,012 dan nilai signifikansi 0,035 < 0,05. Variabel frekuensi belajar 
memberikan sumbangan efektif sebesar 8,64%. (3). Terdapat pengaruh positif antara 
keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran dan frekuensi belajar terhadap hasil belajar 
akuntansi biaya 1. Hal ini terbukti berdasarkan perhitungan Fhitung diperoleh hasil 
sebesar 6,766 sehingga thitung > ttabel atau 6,766 >3,18 dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05. 
(4) hasil perhitungan untuk nilai R

2
 sebesar 0,224, berarti 22,4% hasil belajar akuntansi 

biaya 1 dipengaruhi oleh faktor keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran dan frekuensi 
belajar, sisanya sebesar 77,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti, misalnya 
intelligence, minat belajar motivasi belajar dan lain sebagainya. 

Kata kunci:  hasil belajar akuntansi biaya 1, keaktifan mahasiswa dalam 
pembelajaran, dan frekuensi belajar  
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PENDAHULUAN 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) sebagai pencetak Tenaga Kependidikan 

mempunyai tugas dan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap diterjunkan 

sebagai tenaga pendidik di sekolah umum dan kejuruan, sedangkan untuk 

mahasiswa program Pendidikan Akuntansi di samping mendapatkan materi 

kejuruan juga mendapat materi bidang studi ekonomi maupun akuntansi. Selain 

dapat menunjang mahasiswa dalam mempersiapkan diri sebagai guru juga 

menunjang mahasiswa menjadi Ahli Madya di bidang akuntansi. Salah satunya 

adalah materi mata kuliah akuntansi biaya. 

Akuntansi  Biaya 1 (AKB 1) di rancang  dengan  suatu  pendekatan  

komprehensif  dan  seimbang  untuk  para mahasiswa  progdi  pendidikan  

akuntansi.  Materi  dan  topik-topik  bahasan dirancang  untuk  dapat  ditempuh  

dalam  dua  semester  secara  berurutan  yaitu semester  IV  dan  V  yang  

berbobot 5  SKS,  sebagai bekal  mahasiswa  untuk meniti karier dibidang bisnis. 

Dalam  penelitian  ini,  penulis  hanya  meneliti  hasil  belajar  Akuntansi  Biaya 1 

(AKB 1)  yang  ditempuh  mahasiswa  progdi  pendidikan akuntansi FKIP UMS 

angkatan 2009 pada semester IV yang berbobot 3 SKS. Menurut Mulyadi 

(2009:7), “Akuntansi Biaya 1 adalah proses pencatatan, penggolongan, 

peringkasan dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa, 

dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya”. Objek kegiatan 

akuntansi biaya adalah biaya. Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan 

penyajian serta penafsiran informasi biaya adalah tergantung untuk siapa proses 

tersebut ditujukan. Proses akuntansi biaya 1 dapat ditujukan untuk memenuhi 

kebutuhan diluar perusahaan. Dalam hal ini proses akuntansi biaya 1 harus 

memperhatikan karakteristik akuntansi keuangan. 

Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi yang disampaikan dosen, 

dapat diketahui melalui penilaian oleh dosen pengampu yang disebut hasil belajar 

yang dapat dilihat  melalui latihan soal, tugas, maupun ujian tengah semester dan 

ujian akhir semester. Hasil belajar yang telah dicapai mahasiswa dari suatu proses 

belajar yang melalui  interaksi  antara  subyek  dengan  lingkungannya  yang  
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ditandai  dengan adanya  perubahan  tingkah  laku  yang  relatif  menetap  serta  

penguasaan pengetahuan  dan  ketrampilan  yang  dikembangkan  oleh  mata  

kuliah  yang ditunjukkan oleh test atau angka yang diberikan oleh dosen. 

Hasil belajar yang ideal ialah ketika mahasiswa tersebut mendapatkan nilai 

atau skor yang telah ditetapkan sebelumnya dalam bentuk presentase atau huruf. 

Idealnya mahasiswa harus mendapatkan nilai A. untuk mendapatkan nilai tersebut 

seorang mahasiswa harus mendapatkan skor tertentu sesuai dengan batas yang 

telah ditetapkan tanpa terpengaruh oleh nilai yang diperoleh mahasiswa lain 

dalam kelasnya. Namun skor mahasiswa bergantung pada tingkat kesulitan tes 

yang mereka terima. Artinya apabila tes yang diterima mahasiswa mudah akan 

sangat mungkin para mahasiswa mendapatkan nilai A. 

Fakta selama ini, masih banyak mahasiswa yang menganggap bahwa mata 

kuliah akuntansi biaya 1 merupakan mata kuliah yang sulit. Hal ini dapat dilihat 

dari data nilai mata kuliah akuntansi biaya 1 angkatan 2009. Data tersebut 

menunjukan bahwa dari 200 mahasiswa yang lulus sebesar 81% sedangkan yang 

tidak lulus sebesar 19%. Salah  satu  upaya  untuk  meningkatkan berfikir 

mahasiswa  yang  nantinya akan  meningkatkan  hasil belajar  mahasiswa  dalam  

mata  kuliah akuntansi biaya 1 adalah keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran. 

Keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran merupakan  salah  satu  faktor  yang  

dapat meningkatkan  hasil belajar. Seorang mahasiswa dapat belajar secara efisien 

jika memiliki keaktifan dalam belajar.  

Apabila ditinjau dari segi kesulitan dan kemantapannya, maka keaktifan 

yang timbul dari diri sendiri sifatnya lebih stabil. Keaktifan yang timbul dari diri 

sendiri dapat diartikan sebagai hasil pengaruh dari faktor internal mahasiswa. 

Faktor internal tersebut meliputi keaktifan mahasiswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Misalkan mahasiswa aktif bertanya, aktif mengemukakan pendapat, 

aserta sikap yang ditunjukkan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini 

sejalan dengan pendapat,Silberman (2006:24) mengemukakan bahwa belajar 

memerlukan keterlibatan mental dan kerja mahasiswa sendiri. Agar belajar 

menjadi aktif, mahasiswa harus menggunakan otak untuk mengkaji gagasan, 

memecahkan masalah, memberikan pendapat. Menurut Usman (2006:22) 
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“Keaktifan mahasiswa adalah keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan 

belajar mengajar sangat diperlukan agar belajar menjadi efektif dan dapat 

mencapai hasil yang diinginkan”. Untuk itu hendaknya dosen berusaha 

menciptakan kondisi ini sebaik-baiknya dengan berbagai cara yang telah 

dikemukakan terdahulu. Upaya  lain  yang  perlu  diperhatikan  untuk  

meningkatkan  hasil  belajar akuntansi biaya 1 adalah frekuansi belajar. 

Frekuensi belajar ialah intensitas pengulangan dalam belajar, hal ini sesuai 

dengan pendapat Sudjana (2005:19) “Segala apa yang dipelajari memerlukan 

pengulangan atas kegiatan  belajar  terdahulu”.  Pengembangan  suatu  

ketrampilan  yang  mendalam  pada  setiap  bidang ilmu pengetahuan memerlukan  

suatu proses  yang  panjang,  sehingga perlu adanya kebiasaan belajar yang baik. 

Dengan penggunaan waktu dan pola belajar  yang  baik,  rajin  masuk  kuliah,  

serta dimilikinya  sumber  belajar  yang lengkap diharapkan mahasiswa dengan 

mudah dalam memahami materi kuliah yang  disampaikan  oleh  dosen,  sehingga  

memberikan  dampak  terhadap  hasil belajar yang baik. 

Dalam mempelajari suatu mata pelajaran hendaknya dilakukan secara 

berulang-ulang. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang baik dan 

benar. Menurut Muhibbin (2008: 123) yang mengmukakan bahwa 

Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan yang 

telah ada. Belajar kebiasaan menggunakan surat perintah, suri tauladan dan 

pengetahuan khusus. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap-sikap dan 

kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti 

selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. 

 

Seorang mahasiswa dapat meningkatkan hasil belajar apabila memiliki 

frekuensi belajar yang baik. Frekuensi belajar yang baik akan timbul dari 

keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh ketika sikap 

yang ditunjukan mahasiswa dalam pembelajaran tersebut baik, aktif bertanya 

maka mahasiswa tersebut memiliki frekuensi belajar yang baik. Mungkin malam 

sebelumnya mahasiswa tersebut telah belajar dan lain sebagainya. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai September 2012. Penelitian 

ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:6) 

“Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

variabel, baik satu variable atau lebih (Independen) tanpa membuat perbandingan 

dan menggabungkan dengan variabel lain”. Populasi dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa FKIP-UMS Progdi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2009/2010 yang 

berjumlah 200 mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 50 mahasiswa 

yang ditentukan dengan menggunakan metode simple random sampling.Variabel 

dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas yaitu keaktifan mahasiswa dalam 

pembelajaran dan frekuensi belajar, serta Variabel terikat yaitu hasil belajar  

akuntansi biaya 1. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode angket dan dokumentasi. Angket sebeumnya diujicobakan untuk menguji 

validitas serta reliabilititasnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R
2
) serta 

Sumbangan relatif dan efektif. 

HASIL PENELITIAN 

Uji normalitas dilakukan menggunakan teknik uji Lilliefors atau dalam 

program SPSS lebih dikenal 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 yang dilakukan 

menggunakan alat bantu program SPSS versi 16.0 adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Ringkasan Uji Normalitas 

 Variabel N 
Harga L0 

sig. Kesimpulan 
Lhitung Ltabel 

Y 

X1 

X2 

50 

50 

50 

0,120 

0,113 

0,110 

0,125 

0,125 

0,125 

0,069 

0,153 

0,182 

Normal 

Normal 

Normal 
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Dari tabel di atas diketahui harga Lhitung masing-masing variabel lebih kecil 

dari Ltabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

sampel dari masing-masing varibel berdistribusi normal. 

Selain uji normalitas, prasyarat analisis yang harus dipenuhi adalah 

liniearitas. Uji linieritas dilakukan guna mengetahui apakah bentuk hubungan 

antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat berbentuk linier atau non 

linier. Kriteria dari uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi berbentuk 

linier jika nilai Fhitung < Ftabel atau nilai signifikansi > 0,05. Adapun ringkasan hasil 

uji linieritas yang dilakukan menggunakan alat bantu program SPSS versi 16.0 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Ringkasan Uji Linieritas 

Variabel 

yang diukur 

Harga F 
sig. Kesimpulan 

Fhitung Ftabel 

X1Y 

X2Y 

1,73 

1,43 

F0,05;19,29 = 1,96 

F0,05;16,32 = 1,97 

0,089 

0,189 

Linier 

Linier 

 

Dari tabel di atas diketahui harga Fhitung masing-masing variabel yang diukur 

lebih kecil dari Ftabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat 

berbentuk linier. 

Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Regresi Linier Ganda 

Variabel Independen 
Koefisien Arah 

Regresi 

Keaktifan Mahasiswa dalam Pembelajaran 0,991 

Frekuensi Belajar 0,707 

Konstanta = 5,450 

 

Hasil analisis regresi linier ganda menunjukan bahwa keaktifan mahasiswa 

dalam pembelajaran dan frekuensi belajar berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar akuntansi biaya 1. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linier 

sebagai berikut Y = 5,450 + 0,991X1 + 0,707X1. Berdasarkan hasil uji t diperoleh 

thitung > ttabel sebesar 2,788 >  2,012 dan nilai signifikansi 0,008 < 0,05. 
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Berdasarkan hasil uji t diperoleh thitung > ttabel sebesar 2,172 >  2,012 dan nilai 

signifikansi 0,035 < 0,05. Berdasarkan hasil uji F memperoleh nilai Fhitung > Ftabel 

sebesar 6,766 > 3,18 dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05. Berdasarkan analisis 

data, diketahui bahwa nilai kofisien determinasi (R
2
) adalah sebesar 0,244. Dari 

hasil perhitungan diketahui bahwa variabel keaktifan mahasiswa dalam 

pembelajaran memberikan sumbangan relatif sebesar 61,36% dan sumbangan 

efektif 13,72%. Variabel frekuensi belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 

38,64% dan sumbangan efektif 8,64%. 

PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan mahasiswa dalam 

pembelajaran dan frekuensi belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

akuntansi biaya 1, hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linier ganda sebagai 

berikut: Y = 5,450 + 0,991X1 + 0,707X2.  

Dari analisis regresi linier ganda diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran (b1) adalah sebesar 0,991 yang 

berarti bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel keaktifan 

mahasiswa dalam pembelajaran berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

akuntansi biaya 1. Selanjutnya nilai koefisien arah regresi linier ganda dari b1 ini 

diuji signifikansinya atau keberartiannya menggunakan uji t. Berdasarkan uji 

keberartian koefisien arah regesi linear ganda untuk variabel keaktifan mahasiswa 

dalam pembelajaran (b1) diperoleh thitung > ttabel sebesar 2,788 >  2,012 dan nilai 

signifikansi 0,008 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi “Ada 

pengaruh positif antara keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran terhadap hasil 

belajar akuntansi biaya 1 pada mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2009” dapat diterima. 

Penjelasan dari penemuan ini sesuai dengan pendapat Usman (2006:22) 

yang mengemukakann bahwa 

Keaktifan mahasiswa adalah keterlibatan mahasiswa secara aktif dalam 

kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan agar belajar menjadi efektif dan 

dapat mencapai hasil yang diinginkan. Untuk itu hendaknya guru berusaha 

menciptakan kondisi ini sebaik-baiknya dengan berbagai cara yang telah 

dikemukakan terdahulu. 
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Dari analisis regresi linier ganda diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel frekuensi belajar (b2) adalah sebesar 0,707 yang berarti bernilai positif, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel frekuensi belajar berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar akuntansi biaya 1. Selanjutnya nilai koefisien arah regresi 

linier ganda dari b2 ini diuji signifikansinya atau keberartiannya menggunakan uji 

t. Berdasarkan uji t (uji keberartian koefisien arah regesi linear ganda) untuk 

variabel frekuensi belajar (b2) diperoleh thitung > ttabel  sebesar 2,172 > 2,012 dan 

nilai signifikansi 0,035 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis penelitian yang berbunyi 

“Ada pengaruh positif antara frekuensi belajar terhadap hasil belajar akuntansi 

biaya 1 pada mahasiswa FKIP akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2009” dapat diterima. 

Penjelasan dari penemuan ini sesuai dengan pendapat menurut Muhibbin 

(2008: 123) yang mengemukan bahwa 

Belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan yang 

telah ada. Belajar kebiasaan menggunakan surat perintah, suri tauladan dan 

pengetahuan khusus. Tujuannya agar mahasiswa memperoleh sikap-sikap 

dan kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif dalam 

arti selaras dengan kebutuhan ruang dan waktu. 

Pengujian hipotesis ketiga dengan uji F memperoleh nilai Fhitung > Ftabel 

sebesar 6,766 > 3,18 dan nilai signifikansi 0,003 < 0,05. Hal ini berarti hipotesis 

penelitian yang berbunyi “Ada pengaruh positif antara keaktifan mahasiswa dalam 

pembelajaran dan frekuensi belajar terhadap hasil belajar akuntansi biaya 1 pada 

mahasiswa FKIP akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2009” dapat diterima. 

Dari perhitungan diketahui bahwa variabel keaktifan mahasiswa dalam 

pembelajaran memberikan sumbangan efektif 13,72%. Variabel frekuensi belajar 

memberikan sumbangan efektif 8,64%. Sehingga jumlah sembangan efektif dari 

kedua variabel tersebut adalah sebesar 22,4%, sedangkan sisanya sebesar 77,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, misalnya intelligence, minat 

belajar, motivasi belajar dan lain sebagainya. Berdasarkan besarnya sumbangan 

relatif dan efektif nampak bahwa variabel keaktifan mahasiswa dalam 
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pembelajaran memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap hasil belajar 

akuntansi biaya 1 dibandingkan frekuensi belajar. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada BAB 

sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan, regresinya 

adalah Y = 5,450 + 0,991 X1 + 0,707 X2. Artinya hasil belajar akuntansi biaya 

1 dipengaruhi oleh keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran dan frekuensi 

belajar 

2. Ada pengaruh keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran dan frekuensi belajar 

terhadap hasil belajar akuntansi biaya 1. Hal ini ditunjukan oleh Fhitung > Ftabel, 

yaitu 6,766 > 3,18 dan nilai signifikansi 0,003 <  0,05. 

3. Ada pengaruh yang positif antara keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran 

terhadap hasil belajar akuntansi biaya 1. Hal ini ditunjukan oleh harga thitung > 

ttabel, yaitu 2,788 > 2,012 dan nilai signifikansi 0,008 < 0,05. Sumbangan 

Efektif sebesar 13,72. 

4. Ada pengaruh yang positif antara variabel frekuensi belajar terhadap hasil 

belajar akuntansi biaya 1. Hal ini ditunjukan oleh harga thitung > ttabel, yaitu 

2,172 > 2,012 dan nilai signifikansi 0,035 < 0,05. Sumbangan efektif 8,64. 

5. Koefisien determinan (R
2 

) sebesar 0,224 yang mengandung pengertian 

bahwa pengaruh variabel keaktifan mahasiswa dan frekuensi terhadap hasil 

belajar akuntansi biaya 1 adalah sebesar 22,4. Sedangkan sisanya sebesar 

77,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, misalnya 

intelligence, minat belajar, motivasi belajar dan lain sebagainya. 

Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan keaktifan mahasiswa 

dalam pembelajaran dan frekuensi belajar terhadap hasil belajar akuntansi biaya 1 

pada mahasiswa FKIP Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, penulis 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Saran bagi Mahasiswa 

Untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi biaya 1 maka mahasiswa perlu 

meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran dan frekuensi 
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belajar. Hal ini dapat dilakukan misalnya pada saat kegiatan perkuliahan 

mahasiswa membuat catatan kecil berupa pertanyaan yang nantinya akan 

diajukan kepada dosen. Dengan adanya catatan itu maka akan lebih 

membangkitkan rasa percaya diri ketika berbicara didepan umum. Mahasiswa 

juga disarankan untuk membuat jadwal belajar. Jadwal belajar tersebut akan 

lebih memfokuskan mahasiswa dalam membagi waktu untuk belajar dan 

waktu untuk kegiatan lainnya. 

2. Saran bagi Dosen Pengampu 

Untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi biaya 1 maka Dosen sebaiknya 

merangsang keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran. Hal ini dapat 

dilakukan dengan membuat suasana perkuliahan menjadi lebih kondusif. 

Dosen juga perlu mendorong mahasiswa untuk meningkatkan frekuensi 

belajarnya, karena mata kuliah akuntansi biaya 1 adalah salah satu mata 

kuliah yang bersinggungan langsung dengan angka dan perhitungan-

perhitungan yang rumit, agar mahasiswa lebih giat belajar dan bisa 

memahami materi mata kuliah akuntansi biaya 1 dengan benar. 

3. Saran bagi Peneliti 

Bagi peneliti yang akan datang hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 

referensi untuk penelitian selanjutnya, karena pada dasarnya terdapat faktor 

internal maupun eksternal lain selain faktor-faktor diatas yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar mahasiswa, misalnya misalnya pola belajar, minat 

belajar, motivasi belajar, intelligence, dll. 
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