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PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 1 DITINJAU DARI    
MOTIVASI BELAJAR DAN KEBIASAAN BELAJAR PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI 
PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2011/2012 
Selva Pristian Novensia. A210090158. Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2013. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Adanya pengaruh 
antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam kuliah DAK 1 
Program Studi  Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011/2012. 2) 
Adanya pengaruh antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa 
dalam mata kuliah DAK 1 Program Studi  Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 
angkatan 2011/2012. 3) Adanya pengaruh antara motivasi belajar dan kebiasaan 
belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah DAK 1 Program 
Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011/2012. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa FKIP Pendidikan Akuntansi angkatan 2011/2012 yang 
berjumlah 190 mahasiswa. Sampel diambil sebanyak adalah 123 mahasiswa. Data 
yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya 
diuji cobakan 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 memperoleh persamaan garis regresi: Y = 54,991 + 
0, 123 X1 + 0, 107 X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar 
dipengaruhi oleh motivasi belajar dan kebiasaan belajar. Kesimpulan yang 
diambil adalah: 1) ”Ada pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
mahasiswa dalam kuliah DAK 1 Program Studi  Pendidikan Akuntansi FKIP 
UMS angkatan 2011/2012” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,912 > 1,980 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,028 dengan sumbangan efektif sebesar 10,44%. 2) “ 
Ada pengaruh antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam 
mata kuliah DAK 1 Program Studi  Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 
2011/2012” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 
diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,652 > 1,980 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,036  dengan sumbangan efektif sebesar 4,06%. 3) “ Ada pengaruh antara 
motivasi belajar dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam 
mata kuliah DAK 1 Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 
2011/2012” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier 
ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 4,882 > 3,070 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 
0,145 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh motivasi belajar dan kebiasaan 
belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar adalah sebesar 14,5%, 
sedangkan 86,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Kata Kunci: Motivasi Belajar, Kebiasaan Belajar dan Prestasi Belajar 



PENDAHULUAN 

Pada umumnya untuk menilai keberhasilan proses belajar adalah 

dengan melihat prestasi belajar mahasiswa. Apabila prestasi belajar baik 

maka dapat dikatakan bahwa proses belajar mengajarnya telah berhasil. 

Sebaliknya apabila prestasi belajarnya buruk atau tidak memuaskan maka 

dapat dikatakan proses belajarnya belum berhasil. Prestasi belajar 

merupakan cerminan dari usaha belajar mahasiswa. Kegiatan belajar yang 

optimal akan mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pencapaian sebuah 

prestasi belajar. Prestasi belajar juga memberikan nilai positif terhadap 

mahasiswa dalam kaitannya mereka untuk menjadi pandai.  

Menurut 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”. Pendidikan bisa dikatakan berhasil jika prestasi belajar 

tercapai dengan baik. Para mahasiswa masih menemui kesulitan dalam 

meningkatkan prestasi dan menjadi keluhan dari berbagai mahasiswa 

berbagai program studi khususnya Progran Studi Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

Prestasi belajar merupakan hal penting bagi mahasiswa FKIP 

Pendidikan Akuntansi. Banyak mahasiswa yang mengalami masalah 

dalam belajar, akibatnya prestasi belajar akuntansi yang dicapai masih 

belum memuaskan. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

akuntansi perlu diketahui dan diteliti sehingga dapat dilakukan upaya-

upaya guna meningkatkan prestasi belajar akuntansi.  

Untuk mengurangi kegagalan dalam prestasi diperlukan motivasi yang 

tinggi. Motivasi menjadi faktor yang berpengaruh untuk mewujudkan 

keberhasilan pendidikan. Motivasi adalah dorongan dasar yang 

menggerakkan seorang individu untuk melakukan suatu perbuatan. 



Dorongan ini berada pada diri seseorang yang menggerakkan untuk 

melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan dalam dirinya. Motivasi 

yang kuat akan menumbuhkan gairah, semangat, dan perasaan dengan  

untuk belajar. Seseorang akan menampakkan minat, perhatian, konsentrasi 

penuh, ketekunan tinggi, serta berorientasi pada prestasi tanpa mengenal 

perasaan bosan apabila ia mempunyai motivasi belajar. 

Dilihat dari segi internal, tanpa mengesampingkan faktor-faktor yang 

lain kebiasaan belajar juga sangat menentukan prestasi yang dicapai. 

Belajar merupakan suatu proses kegiatan yang secara kontinyu dilakukan 

guna mendapatkan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Sebagai seorang 

pelajar belajar merupakan kewajiban yang mau tidak mau harus 

dikerjakan. Kesungguhan belajar seseorang sangat diperlukan dalam usaha 

meraih prestasi belajar yang gemilang. Banyak mahasiswa yang belajar 

dengan susah payah, tetapi tidak mendapatkan  hasil apa-apa, hanya 

kegagalan yang ditemui. Penyebabnya tidak lain karena belajar tidak 

teratur, tidak disiplin, kurangnya motivasi, dan tidak tahu bagaimana cara 

berkonsentrasi dalam belajar. 

Kebiasaan belajar bukanlah bakat alamiah atau bawaan (hereditas) 

akan tetapi merupakan perilaku yang dipelajari secara sengaja ataupun 

tanpa sadar dari waktu-waktu yang lalu. Karena selalu diulang-ulang maka 

perilaku tersebut terbiasakan dan pada akhirnya terlaksana secara spontan. 

Jadi kebiasaan belajar ini mula-mula dibentuk sendiri oleh individu secara 

sadar atau tidak dan kemudian kebiasaan belajar yang telah tertanam akan 

membentuk corak individu tersebut, yaitu individu yang sukses dan 

individu yang gagal dalam studinya. Dengan motivasi belajar yang tinggi 

dan kebiasaan belajar yang baik maka akan tercapainya prestasi belajar 

yang di inginkan. 

Melihat permasalahan yang terjadi di kalangan mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi terdapat rumusan masalah sebagai berikut: 



1. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa 

dalam mata kuliah DAK 1 Program Studi  Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS angkatan 2011/2012? 

2. Adakah pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa 

dalam mata kuliah DAK 1 Program Studi  Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS angkatan 2011/2012? 

3. Adakah pengaruh motivasi belajar dan kebiasaan belajar terhadap 

prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah DAK 1 Program Studi  

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011/2012? 

Sehubungan rumusan masalah tersebut ada beberapa tujuan yang 

dapat diperoleh dalam penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui 

adanya pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

mahasiswa dalam kuliah DAK 1 Program Studi  Pendidikan Akuntansi 

FKIP UMS angkatan 2011/2012. 2) Untuk mengetahui adanya pengaruh 

antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata 

kuliah DAK 1 Program Studi  Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 

2011/2012. 3) Untuk mengatahui adanya pengaruh antara motivasi belajar 

dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata 

kuliah DAK 1 Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 

2011/2012. 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Prestasi Belajar 

Menurut 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”.  

Sedangkan menurut Tirtonegoro (2001:43): 

Prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha, kegiatan belajar yang   
dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun kalimat 



yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak 
dalam periode tertentu. 
 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan prestasi belajar 

adalah suatu bukti keberhasilan belajar yang   dinyatakan dalam bentuk 

simbol, angka, huruf maupun kalimat. 

 

B. Pengertian Motivasi Belajar  

Menurut Handoko (dalam Samino, 2010:137) mengemukakan bahwa 

“Motivasi merupakan kekuatan pendorong yang akan mewujudkan suatu 

perilaku guna mencapai tujuan kepuasan sendiri”. 

Beberapa ahli psikologi mengungkapakan bahwa motivasi 

seseorang muncul dari dua sumber, yaitu dari dalam diri dan dari luar diri 

siswa.   Menurut Oemar Halik (2003:162): 

Motivasi itu meliputi motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Dalam 
kegiatan belajar motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari 
diri dalam siswa itu sendiri, seperti keinginan untuk mendapatkan 
suatu ketrampilan tertentu. Memperoleh informasi dan pengertian 
pengembangan sikap. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah  
motivasi yang timbul dari faktor-faktor luar situasi belajar seperti 
angka kredit, ijazah, hukuman dan sebagainya. 
 
Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata (1984:70) “Motivasi adalah 
keadaan yang terdapat pada diri seseorang yang mendorongnya 
untuk melakukan aktivitas tertentu guna pencapaian suatu tujuan”. 
 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan motivasi belajar merupakan 

kekuatan pendorong yang terdapat pada diri seseorang yang mendorongny 

untuk melakukan aktivitas.  

 

C. Pengertian Kebiasaan Belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:146) “Kebiasaan 

diartikan sebagai sesuatu yang biasa dikerjakan”. Sedangkan menurut Andi 

Mappiare (1983:34) mengartikan “Kebiasaan belajar merupakan cara 

bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang pada 

akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis”. Seorang yang ingin 



berhasil dalam belajarnya hendaknya mempunyai sikap dan cara belajar 

yang baik. Cara-cara belajar ini yang disebut dengan kebiasaan belajar. 

Pembentukan kebiasaan belajar perlu dikembangkan, karena dengan 

terbentuknya kebiasaan belajar yang baik dapat diperoleh hasil belajar yang 

ingin dicapai.   

  Dapat disimpulkan kebiasaan belajar merupakan sesuatu yang 

biasa diekerjakan secara berulang-ulang, yang pada akhirnya menjadi 

menetap dan bersifat otomatis. 

 

D. Pengaruh Motivasi Belajar dan Kebiasaan Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar 

Menurut Tu’u (2004:75) “Prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran yang 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan 

guru”. Prestasi belajar merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

suatu kegiatan pembelajaran, karena kegiatan pembelajaran merupakan 

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

hasil belajar itu sendiri, merupakan suatu hasil yang telah dicapai. Prestasi 

belajar siswa akan maksimal jika dalam kebiasaan belajar mendapat 

dukungan positif dan motivasi belajar yang kuat atau besar.. 

Menurut Muhibin (2008:136) “Motivasi adalah keadaan internal 

organisme baik manusia maupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat 

sesuatu”. Apabila motivasi belajar dalam diri siswa tinggi maka akan 

mempengaruhi kebiasaan belajar siswa. Sehingga motivasi belajar dan 

kebiasaan belajar merupakan faktor penting yang mempengaruhi prestasi 

belajar yang dicapai mahasiswa. 

Dari permasalahan-permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya 

dapat diketahui hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh motivasi 

belajar dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar dalam mata kuliah 

Dasar Akuntansi Keuangan 1 pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011/2012. 



METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif karena data-

data yang diperoleh menggunakan angka-angka dan dianalisis menggunakan 

statistik. Pada penelitian pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk penelitian 

adalah populasi, sampel tertentu, teknik pengambilan sampel yang biasa 

digunakan dengan random, teknik pengumpulan data, teknik analisis data yang 

bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk mengujia analisis. 

Subyek penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Progdi Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011/2012. Populasi berjumlah 190 siswa Sampel  

yang diambil sebanyak 123 mahasiswa. Teknik yang digunakan proporsional 

random sampling cara undian. Untuk menguji instrumen digunakan uji validitas 

dan reliabilitas, yang akan dilakukan dengan responden 20 mahasiswa diluar 

sampel penelitian, tetapi dengan populasi yang sama dengan subyek penelitian. 

Uji instrumen analisis yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji 

prasyarat analisis yaitu uji normalitas dan uji reliabilitas. Teknis analisis data yaitu 

uji regresi linier berganda, uji F, uji t dan sumbangan relatif dan efektif. 

HASIL PENELITIAN  

A. Hasil Uji instrumen 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah angket, 

yaitu angket motivasi belajar dan angket kebiasaan belajar yang masing-

masing terdiri dari 15 item pertanyaan angket motivasi belajar dan 15 item 

pertanyaan angket kebiasaan belajar. Subyek uji coba angket adalah 20 

orang siswa yang bukan menjadi anggota sampel tetapi dalam populasi 

yang sama dengan subyek penelitian. item dikatakan valid jika rhitung > rtabel 

atau nilai signifikansi < 0,05. 

 Uji reliabilitas hanya dilakukan untuk item yang akan dijadikan 

instrumen, sehingga uji reliabilitas hanya dilakukan untuk item yang 

valid. Hasil uji reliabilitas menggunakan program SPSS versi 15.0 

diperoleh nilai koefisien reliabilitas angket motivasi belajar sebesar 0,883 



dan angket kebiasaan belajar sebesar 0,868. Dari hasil uji validitas dan 

reliabilitas yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa angket 

motivasi belajar dan kebiasaan belajar sudah layak untuk digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

 

B. Uji Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan metode 

Lilliefors melalui uji Kolmogorov- Smirnov dalam program SPSS for 

Windows versi 15. Untuk menerima atau menolak asumsi kenormalan 

adalah dengan membandingkan L0 dengan angka kritis yang diambil dari 

daftar nilai kritis uji  Lilliefors pada taraf signifikansi 0,05. Kriteria data 

berdistribusi normal jika L0 < Ltabel maka H0 diterima atau nilai 

probabilitas signifikansinya > 0, 05. Adapun ringkasan uji normalitas 

adalah sebagai berikut: L0  untuk variabel Y sebesar 0,069 variabel X1 

sebesar 0,080 dan variabel X2 sebesar 0,071 sedangakn   Ltabel  bernilai 

0,080 sehingga dapat disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing 

variabel berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat berupa garis lurus (hubungan linier) 

atau tidak. Kriteria uji linieritas adalah bahwa hubungan yang terjadi 

berbentuk linier jika Fhitung < Ftabel  atau nilai probabilitas signifikansi >0, 

05. Adapun ringkasan hasil uji linieritas adalah sebagai berikut: Fhitung  

variabel X1 terhadap Y sebesar 1,410 dengan  Ftabel 1,75 dan variabel X2 

terhadap Y sebesar 0,836 dan Ftabel 1,84 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat 

berbentuk linier. 



C. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh motivasi belajar dan kebiasaan belajar secara bersama-

sama terhadap prestasi belajar meliputi analisis regresi linier berganda, uji t, 

uji F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  

1. Analisis Regresi Linier Ganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi ganda dengan program SPSS for 

Windows versi 15 diperoleh data sebagai berikut: 

Y = 54,991 + 0, 123  X1 + 0, 107 X2 

Adapun Interpretasi dari persamaan regresi linier ganda tersebut 

adalah: 

a. Konstanta (a)  bernilai positif sebesar 54,991. 

Artinya jika tidak ada motivasi belajar dan kebiasaan belajar atau 

bernilai nol maka prestasi belajar adalah sebesar 54,991. 

b. Koefisien regresi variabel motivasi belajar (b1) bernilai positif sebesar    

0, 123. 

Artinya setiap penambahan 1 poin motivasi belajar maka akan 

menambah prestasi belajar sebesar 0, 123 dengan asumsi variabel lain 

tetap. 

c.  Koefisien regresi variabel kebiasaan belajar (b2) benilai positif sebesar 

0, 107. 

Artinya setiap penambahan 1 poin kebiasaan belajar maka akan 

menambah prestasi belajar  sebesar 0, 107 dengan asumsi variabel lain 

tetap. 

2. Uji t  

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh secara 

individual variabel independen (motivasi belajar dan kebiasaan belajar) 



terhadap variabel dependen (prestasi belajar).Adapun uji t yang dilakukan 

adalah: 

a. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. 

Dari analisis regresi ganda diketahui bahwa koefisien regresi 

dari variabel motivasi belajar (b1) bernilai positif sebesar 0, 123, 

sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi belajar berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar. Kesimpulan ada pengaruh yang signifikan 

motivasi belajar terhadap prestasi belajar. 

b. Pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar. 

Dari analisis regresi ganda diketahui bahwa koefisien regresi 

dari variabel kebiasaan belajar (b2) bernilai positif sebesar 0, 107, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kebiasaan belajar berpengaruh positif 

terhadap prestasi belajar. Kesimpulan ada pengaruh yang signifikan 

kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar. 

 

3. Uji F  

Dari analisis regresi linier ganda dapat diketahui bahwa koefisien 

regresi masing-masing variabel bebas bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

motivasi belajar dan kebiasaan belajar secara bersama-sama terhadap 

prestasi belajar. Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama tersebut 

signifikan atau tidak, selanjutnya dilakukan uji keberartian regresi linier 

ganda (uji F). Keofisien Determinasi 

Berdasarkan analisis data menggunakan alat bantu program SPSS 

15.0 diperoleh nilai kofisien determinasi (R2) sebesar 0,145. Arti dari 

koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi 

variabel motivasi belajar dan kebiasaan belajar secara bersama-sama 

terhadap prestasi belajar adalah sebesar 14,5%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain. 



4. Sumbangan Relatif (SR%) dan Sumbangan Efektif (SE%) 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel motivasi belajar 

memberikan sumbangan relatif sebesar 72% dan sumbangan efektif 

10,44%. Kebiasaan belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 28% 

dan sumbangan efektif 4,06%. Berdasarkan besarnya sumbangan relatif 

dan efektif nampak bahwa variabel motivasi belajar  mempunyai pengaruh 

yang paling besar terhadap prestasi belajar dibandingkan dengan variabel 

kebiasaan belajar.  

Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. ”Ada pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa 

dalam kuliah Dasar Akuntansi Keuangan 1 Program Studi  Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011/2012” dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 

ttabel, yaitu 2,912 > 1,980 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,028 dengan 

sumbangan efektif sebesar 10,44%. 

2. “ Ada pengaruh antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar 

mahasiswa dalam mata kuliah DAK 1 Program Studi  Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011/2012” dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 

ttabel, yaitu 2,652 > 1,980 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,036  dengan 

sumbangan efektif sebesar 4,06%. 

3. “ Ada pengaruh antara motivasi belajar dan kebiasaan belajar terhadap 

prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah DAK 1 Program Studi 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011/2012” dapat diterima. 

Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui 

bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 4,882 > 3,070 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,000. 



4. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,145 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh motivasi belajar dan kebiasaan belajar secara bersama-

sama terhadap prestasi belajar adalah sebesar 14,5%, sedangkan 86,5% 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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