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ABSTRAK 

PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI DITINJAU DARI PERSEPSI SISWA 
MENGENAI KOMPETENSI GURU DAN KONTINUITAS BELAJAR 

PADA SISWA KELAS  XI IPS SMA NEGERI 2 SUKOHARJO 
TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

 
Arina Haque A210090081, Program Studi Pendidikan Akuntansi,  

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013. 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) perbedaan prestasi 

belajar akuntansi berdasrkan persepsi siswa mengenai kompetensi guru, 2) 
perbedaan prestasi belajar akuntansi berdasrkan kontinuitas belajar, 3) 
perbedaan prestasi belajar akuntansi berdasarkan interaksi faktor persepsi siswa 
mengenai kompetensi guru dan kontinuitas belajar. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS SMA 
Negeri 2 Sukoharjo yang berjumlah 140 siswa dengan sampel sebanyak 100 
siswa yang diambil dengan teknik sample random sampling. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode angket yang telah diuji cobakan dengan uji validitas 
dan uji reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis varian 
(Anova).  

Berdasar hasil analisis varian (Anova) didapatkan hasil sebagai berikut: 
1) variabel persepsi siswa mengenai kompetensi guru dibagi menjadi tiga kriteria 
yaitu, a) tinggi 132,52-125,46 sebanyak 9 siswa, b) sedang 118,4-104,28 
sebanyak 91 siswa, c) rendah 97,22-90,16 sebanyak 0 siswa. 2) variabel 
kontinuitas belajar dibagi menjadi dua kriteria, a) ajeg > 35,65 sebanyak 47 
siswa, b) tidak ajeg < 35,65 sebanyak 53 siswa. 3) pengujian hipotesis pertama 
Fhitung 0,127, probabilitas 0,722, dan Ftabel 3,15 dengan nilai signifikansi 0,05 
sehingga 0,127 < 3,15 dan 0,722 > 0,05, 4) pengujian hipotesis kedua Fhitung 0,23, 
probabilitas 0,879  dan Ftabel 4,00 dengan nilai signifikansi 0,05 sehingga 0,23 < 
4,00 dan 0,879 > 0,05, 5) pengujian hipotesis ketiga Fhitung 0,02, probabilitas 
0,960 dan Ftabel 3,15  dengan nilai signifikansi 0,05 sehingga 0,02 < 3,15 dan 
0,960>0,05. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan, 1) tidak 
ada perbedaan prestasi belajar akuntansi berdasarkan persepsi siswa mengenai 
kompetensi guru. Hal ini terbukti dengan perhitungan Fhitung < Ftabel dan 
probabilitas > nilai signifikasi atau 0,127 < 3,15 dan 0,722 > 0,05, 2) tidak ada 
perbedaan prestasi belajar akuntansi berdasarkan kontinuitas belajar. Hal ini 
terbukti dengan perhitungan Fhitung < F tabel dan probabilitas > nilai signifikasi 
atau 0,23 < 4,00 dan 0,879 > 0,05, 3) tidak ada perbedaan prestasi belajar 
akuntansi berdasarkan interaksi faktor persepsi siswa mengenai kompetensi guru 
dan kontinuitas belajar. Hal ini terbukti dengan perhitungan Fhitung < Ftabel dan 
probabilitas > nilai signifikasi atau 0,02 < 3,15 dan 0,960 > 0,05 

 
Kata Kunci: prestasi belajar, kompetensi guru, kontinuitas belajar.   
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PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan suatu 

bangsa, dengan pendidikan perkembangan dan kelangsungan hidup bangsa 

tersebut akan terjamin. Dengan adanya pendidikan seseorang dapat 

mengembangkan potensi dalam dirinya yang dapat bermanfaat untuk masyarakat, 

bangsa dan negara. 

 Guru merupakan salah satu pemegang peranan terpenting dalam 

pendidikan, baik pendidikan akademik maupun non akademik. Seorang guru 

diharuskan untuk berkompeten didalam pendidikan seperti penguasaan materi, 

mampu menjelaskan materi dengan baik, membuka dan meutup pelajaran, 

mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar, penguasaan kelas, sosialisasi 

dengan lingkungan, sampai pada memahami karakteristik setiap anak didik. 

Menurut Djamarah ( 2002:99 ) “Pendidik yang berkompeten adalah pendidik yang 

memiliki keterampilan memberi penguatan, keterampilan bertanya, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan,dan keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran”. 

 Ketika  siswa melakukan proses belajar mengajar mereka dapat melihat 

bagaimana kompetensi guru mereka, dari kegiatan belajar mengajar inilah akan 

timbul dalam diri siswa persepsi siswa mengenai kompetensi guru tersebut. 

Menurut Rakhmat (2001:51) “Persepsi adalah pengalaman tentang objek, 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan pesan”. 

Salah satu tujuan siswa dalam belajar adalah agar mereka dapat berprestasi 

dalam belajar, siswa dapat mencapai tujuan tersebut dengan cara mereka rajin 

belajar. Menurut Hasan (2005:895) “prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran, 

lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleg guru”. 

 Tugas seorang siswa adalah belajar, belajar merupakan suatu proses 

sehingga tidak dapat dilakukan secara instan. Belajar sebaiknya dilakukan secara 
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kontinu yaitu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Dengan 

belajar secara kontinu anak didik akan merekam materi pelajaran dengan lebih 

baik dan tidak mudah  lupa dengan apa yang mereka pelajari, sehingga anak didik 

mampu menggapai prestasi. Menurut Soemanto (1998:104) “Belajar adalah 

merupakan suatu proses, bukan suatu hasil dan belajar berlangsung secara aktif 

dengan melakukan perbuatan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”. 

Pada jenjang pendidikan Menengah Atas (SMA/SMK/MA) anak didik 

akan menerima mata pelajaran akuntansi. Mata pelajaran akuntansi akan diberikan 

ketika siswa duduk di kelas XI IPS . Menurut Depdiknas (2001:7) “Akuntansi 

merupakan bahan kajian mengenai suatu sistem untuk menghasilkan informasi 

berkenaan dengan transaksi keuangan”. Pada dasarnya akuntansi adalah salah satu 

mata pelajaran yang tidak disukai oleh anak didik, dikarenakan guru yang tidak 

dapat menyampaikan materi, rumitnya proses pencatatan data, dan banyaknya 

transaksi yang terjadi. Saat ini banyak sekali siswa jurusan IPS yang mengalami 

kesulitan dalam mata pelajaran akuntansi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) perbedaan prestasi 

belajar akuntansi berdasrkan persepsi siswa mengenai kompetensi guru, 2) 

perbedaan prestasi belajar akuntansi berdasrkan kontinuitas belajar, 3) perbedaan 

prestasi belajar akuntansi berdasarkan persepsi siswa mengenai kompetensi guru 

dan kontinuitas belajar    

 

METODE PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2008:2) “Metode penelitian diartikan sebagai cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dalam 

penelitian ini jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif, karena dalam 

penelitian ini berusaha untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan 

menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan faktor-faktor yang tampak sebagaimana adanya. Sedangkan 

pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menggunakan data 

berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Dimana data yang 
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diperoleh dari sampel penelitian kemudian dianalisis sesuai dengan metode 

statistik yang digunakan lalu dipresentasikan. 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Sukoharjo dengan populasi 

semua siswa kelas XI IPS tahun pelajaran 2012/2013 yang berjumlah 140 siswa.  

Menurut pendapat Sugiyono (2008:116), dengan taraf signifikansi 5% didapatkan 

sampel 140 siswa. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah teknik 

proporsional random sampling cara undian, dan teknik pengumpulan data 

menggunakan angket. Variabel penelitian di dalam penelitian ini ada dua, yang 

pertama yaitu variabel terikatnya yaitu prestasi belajar akuntansi (Y), sedangkan 

variabel bebasnya atau yang mempengaruhi adalah persepsi siswa mengenai 

kompetensi guru (X1) dan kontinuitas belajar (X2). Instrumen penelitian berupa 

item-item pernyataan dalam bentuk angket yang sebelumnya sudah diuji cobakan 

pada subyek uji coba yang berjumlah 10 siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 

Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013 dengan pernyataan pada variabel persepsi 

siswa mengenai kompetensi guru (X1) sebanyak 50 pernyataan dan pada variabel 

kontinuitas belajar (X2) sebanyak 15 pernyataan . Hasil uji coba instrumen 

dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas dimana variabel 

persepsi siswa mengenai kompetensi guru (X1) dinyatakana valid 37  butir 

pernyataan, variabel kontinuitas belajar (X2) dinyatakan valid 14 butir pertanyaan.  

Item-item soal dinyatakan tidak valid karena memiliki nilai rhitung < rtabel dan nilai 

signifikansi > 0,05 yaitu . Dengan demikian soal angket yang valid dapat 

digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk angket 

yang tidak valid dikeluarkan. Berdasarkan uji reliabilitas terhadap angket 

memperoleh koefisien reliabilitas (r11) 0.751 dan 0.765. Harga r11 untuk semua 

variabel lebih besar dari rtabel pada taraf signifikansi () = 5% yaitu sebesar 0.632 

sehingga seluruh angket dinyatakan reliabel (andal).  

 Hasil pengumpulan data inilah yang kemudian dianalisis. Tahap 

pertama yaitu dilakukan uji prasarat analisis yang terdiri dari uji normalitas dan 

uji homogenitas. Setelah memenuhi kriteria pada uji prasarat analisis langkah 

selanjutnya adalah melakukan analisis untuk menguji hipotesis yang telah 
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diajukan. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis varian 

(anova). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

SMA Negeri 2 Sukoharjo yang berlokasi di Jalan Raya Solo-Kartasura, 

Mendungan, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo merupakan jelmaan dari SMA UNS 

Sebelas Maret Surakarta yang berubag status dari SMA Swasta menjai SMA 

Negeri. 

Data prestasi belajar akuntansi (Y), hasil analisis dan perhitungan 

diperoleh dari output SPSS Versi 15.0: Mean sebesar 79,60 dengan standar error 

of mean adalah 0,436, sehingga rata-rata nilai: rata-rata  2 standar error of mean 

= 79,60  (2 x 0,436) = 78,728 sampai 80,472. Median diperoleh angka 79. 

Modus diperoleh angka 78. Nilai Minimum, didapat nilai terendahnya adalah 71. 

Nilai maximum, didapat nilai tertinggi 93. Standar deviasi, diperoleh angka 

standar deviasi 4,355 yang merupakan akar dari varians yaitu 18,970, sehingga 

rata-rata nilainya : rata-rata  2 standar deviasi = 79,60  (2 x 4,355) = 70,89 

sampai 88,31. Kemiringan data distribusi : α = x rata-rata-modus/standar deviasi = 

79,6078-78/4,355 = 0,067. Hasil 0,067 tersebut menandakan data distribusi 

tersebut miring ke kanan, karena α > 0. Dengan demikian dapat disimpulkan 

kecenderungan distribusi tersebut buruk. 

Data persepsi siswa mengenai kompetensi guru (X1), hasil analisis dan 

perhitungan diperoleh dari output SPSS Versi 15.0: Mean sebesar 111,34 dengan 

standar error of mean adalah 0,706, sehingga rata-rata nilai: rata-rata  2 standar 

error of mean = 111,34  (2 x 0,706) = 109,928 sampai 112,752. Median 

diperoleh angka 111,0. Modus diperoleh angka 113. Nilai Minimum, didapat nilai 

terendahnya adalah 98. Nilai maximum, didapat nilai tertinggi 138. Standar 

deviasi, diperoleh angka standar deviasi 7,060 yang merupakan akar dari varians 

yaitu 49,843, sehingga rata-rata nilainya : rata-rata  2 standar deviasi = 111,34  

(2 x 7,060) = 97,22 sampai 125,46. Kemiringan data distribusi : α = x rata-rata-

modus/standar deviasi = 111,34-113/7,060 = -0,235. Hasil -0,235 tersebut 
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menandakan data distribusi tersebut miring ke kiri, karena α < 0. Dengan 

demikian dapat disimpulkan kecenderungan distribusi tersebut baik. 

Data kontinuitas belajar (X2), hasil analisis dan perhitungan diperoleh 

dari output SPSS Versi 15.0: Mean sebesar 35,69 dengan standar error of mean 

adalah 0,367, sehingga rata-rata nilai: rata-rata  2 standar error of mean = 35,69 

 (2 x 0,367) = 34,956 sampai 36,424. Median diperoleh angka 36,00. Modus 

diperoleh angka 34. Nilai Minimum, didapat nilai terendahnya adalah 26. Nilai 

maximum, didapat nilai tertinggi 46. Standar deviasi, diperoleh angka standar 

deviasi 3,670  yang merupakan akar dari varians yaitu 13,469, sehingga rata-rata 

nilainya : rata-rata  2 standar deviasi = 35,69  (2 x 3,670) = 28,35 sampai 43,03. 

Kemiringan data distribusi : α = x rata-rata-modus/standar deviasi = 35,69-

34/3,670 = 0,460. Hasil 0,460 tersebut menandakan data distribusi tersebut miring 

ke kanan, karena α > 0. Dengan demikian dapat disimpulkan kecenderungan 

distribusi tersebut buruk. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis pertama yaitu uji normalitas 

yang digunakan untuk mengetahui apakah data data berasal dari populasi yang 

memiliki sebaran atau distribusi normal. Uji normalitas data dalam penelitian ini 

menggunakan metode Lilliefors melalui uji Kolmogrov-Smirnov dalam program 

SPSS 15.0. Untuk menolak atau menerima hipotesis dengan cara membandingkan 

nilai probabilitas dengan taraf signifikansi (α) =5%. Jika nilai probabilitas > 0.05 

maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Adapun ringkasan hasil 

uji normalitas menyimpulkan bahwa ketiga data yaitu prestasi belajar akuntansi, 

persepsi siswa mengenai kompetensi guru, dan kontinuitas belajar berdistribusi 

normal. Dengan nilai signifikansi untuk variabel prestasi belajar akuntansi yaitu 

0,84 > 0,05. Variabel persepsi siswa mengenai kompetensi guru signifikansi yaitu 

0,59 > 0,05. Variabel kontinuitas belajar nilai signifikansi yaitu 0,75 > 0,05. 

Hasil uji prasyarat analisis kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas 

digunakan untuk mengetahui varian dari beberapa populasi sama atau tidak. 

Adapun ringkasan hasil homogenitas yang dilakukan menggunakan alat bantu 

program SPSS 15.0 for windows adalah variabel prestasi belajar akuntansi 

terhadap persepsi siswa mengenai kompetensi guru memberikan hasil yang 
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homogen. Dengan nilai probabilitas > 0,05 yaitu 0,658 > 0,05. Sedangkan untuk 

variabel prestasi belajar akuntansi terhadap kontinuitas belajar juga memberikan 

hasil yang homogen dengan nilai probabilitas > 0,05 yaitu 0,400 > 0,05 

Berdasar hasil analisis varian (Anova) didapatkan hasil sebagai berikut: 1) 

variabel persepsi siswa mengenai kompetensi guru dibagi menjadi tiga kriteria 

yaitu, a) tinggi 132,52-125,46 sebanyak 9 siswa, b) sedang 118,4-104,28 sebanyak 

91 siswa, c) rendah sebanyak 0 siswa. 2) variabel kontinuitas belajar dibagi 

menjadi dua kriteria, a) ajeg > 35,65 sebanyak 47 siswa, b) tidak ajeg < 35,65 

sebanyak 53 siswa. 3) pengujian hipotesis pertama Fhitung 0,127, probabilitas 

0,722, dan Ftabel 3,15 dengan nilai signifikansi 0,05 sehingga 0,127 < 3,15 dan 

0,722 > 0,05, 4) pengujian hipotesis kedua Fhitung 0,23, probabilitas 0,879  dan 

Ftabel 4,00 dengan nilai signifikansi 0,05 sehingga 0,23 < 4,00 dan 0,879 > 0,05, 5) 

pengujian hipotesis ketiga Fhitung 0,02, probabilitas 0,960 dan Ftabel 3,15  dengan 

nilai signifikansi 0,05 sehingga 0,02 < 3,15 dan 0,960>0,05. Berdasarkan analisis 

dan pembahasan dapat disimpulkan, 1) tidak ada perbedaan prestasi belajar 

akuntansi berdasarkan persepsi siswa mengenai kompetensi guru. Hal ini terbukti 

dengan perhitungan Fhitung < Ftabel dan probabilitas > nilai signifikasi atau 0,127 < 

3,15 dan 0,722 > 0,05, 2) tidak ada perbedaan prestasi belajar akuntansi 

berdasarkan kontinuitas belajar. Hal ini terbukti dengan perhitungan Fhitung < F tabel 

dan probabilitas > nilai signifikasi atau 0,23 < 4,00 dan 0,879 > 0,05, 3) tidak ada 

perbedaan prestasi belajar akuntansi berdasarkan interaksi faktor persepsi siswa 

mengenai kompetensi guru dan kontinuitas belajar. Hal ini terbukti dengan 

perhitungan Fhitung < Ftabel dan probabilitas > nilai signifikasi atau 0,02 < 3,15 dan 

0,960 > 0,05 

Hasil uji hipotesis pertama yaitu ”Tidak ada perbedaan prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI   IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 

2012/2013 berdasarkan  persepsi siswa mengenai kompetensi guru”. Berdasarkan 

perhitungan anova didapatkan  perhitungan Fhitung sebesar 0,127 dan probabilitas 

sebesar 0,722, sedangkan Ftabel sebesar 3,15. Maka probabilitas > 0,05 atau 0,722 

> 0,05. Hal ini berarti H0 diterima, yang artinya bahwa tidak ada  perbedaan 

prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI   IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo 
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tahun pelajaran 2012/2013 berdasarkan  persepsi siswa mengenai kompetensi 

guru. 

Penelitian yang dilakukan Budi Ariyanto pada tahun 2012 dengan judul 

persepsi siswa mengenai kompetensi guru dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar ekonomi pada siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 2 Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012 dengan hasil analisis berdasarkan pada analisis regresi linier 

berganda diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 2,281 > 2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 53,7% dan sumbangan efektif 

sebesar 25,9%. 

Terkait dengan penelitian yang terdahulu terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang saya lakukan, yaitu  dalam penelitian terdahulu mengukur 

seberapa besar pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi guru terhadap 

prestasi belajar. Sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah mencari apakah 

ada perbedaan prestasi belajar berdasarkan persepsi siswa mengenai kompetensi 

guru dan saya membagi variabel persepsi siswa mengenai kompetensi guru 

menjadi tiga kriteria yaitu tinggi, sedang, dan rendah.  

Penelitian yang saya lakukan memiliki kelebihan yaitu dapat mengetahui 

berapa jumlah siswa yang memiliki persepsi tinggi, sedang, dan rendah mengenai 

kompetensi guru dan mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar akuntansi 

berdasarkan persepsi siswa mengenai kompetensi guru. Sedangkan kekurangan 

dari penelitian yang saya lakukan adalah tidak dapat mengetahui apakah ada 

pengaruh persepsi siswa mengenai kompetensi guru terhadap prestasi belajar 

akuntansi dan tidak dapat mengetahui berapa besar kontribusi persepsi siswa 

mengenai kompetensi guru terhadap prestasi belajar akuntansi.  

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Budi Ariyanto, 2012 

memiliki kelebihan dapat mengetahui apakah ada pengaruh persepsi siswa 

mengenai kompetensi guru terhadap prestasi belajar dan dapat mengetahui berapa 

besar kontribusi persepsi siswa mengenai kompetensi guru terhadap prestasi 

belajar. Dan kekurangan dari penelitian Budi Ariyanto, 2012 adalah tidak dapat 
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mengetahui bagaimana persepsi siswa mengenai kompetensi guru dan berapa 

jumlah siswa yang memiliki persepsi tinggi, sedang, dan rendah mengenai 

kompetensi guru dan tidak dapat mengetahui apakah ada perbedaan prestasi 

belajar berdasarkan persepsi siswa mengenai kompetensi guru. 

Hasil uji hipotesis kedua yaitu ”Tidak ada perbedaan prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI   IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 

2012/2013 berdasarkan kontinuitas belajar”. Berdasarkan perhitungan anova 

didapatkan  perhitungan Fhitung sebesar 0,23 dan probabilitas sebesar 0,879, 

sedangkan Ftabel sebesar 4,00. Maka probabilitas > 0,05 atau 0,875 > 0,05. Hal ini 

berarti H0 diterima, yang artinya bahwa tidak ada  perbedaan prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI   IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 

2012/2013 berdasarkan  kontinuitas belajar. 

Penelitian yang dilakukan Mardiana Febriati pada tahun 2011 dengan 

judul prestasi belajar Akuntansi Keuangan Menengah 1 ditinjau dari kontinuitas 

belajar akuntansi dan kemampuan Dasar Akuntansi Keuangan pada mahasiswa 

pendidikan ekonomi akuntansi angkatan 2009 FKIP UMS dengan hasil analisis 

berdasarkan pada analisis regresi linier berganda diperoleh  thitung > ttabel, yaitu 

10,723 > 1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan 

relatif sebesar 86,30% dan sumbangan efektif sebesar 51,18%. 

Terkait dengan penelitian yang terdahulu terdapat perbedaan dengan 

penelitian yang saya lakukan, yaitu  dalam penelitian terdahulu mengukur 

seberapa besar pengaruh kontinuitas belajar terhadap prestasi belajar. Sedangkan 

penelitian yang saya lakukan adalah mencari apakah ada perbedaan prestasi 

belajar berdasarkan kontinuitas belajar dan saya membagi variabel kontinuitas 

belajar menjadi dua kriteria yaitu ajeg dan tidak ajeg.  

Penelitian yang saya lakukan memiliki kelebihan yaitu dapat mengetahui 

berapa jumlah siswa yang ajeg belajar dan yang tidak ajeg belajar dan mengetahui 

apakah ada perbedaan prestasi belajar akuntansi berdasarkan kontinuitas belajar. 
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Sedangkan kekurangan dari penelitian yang saya lakukan adalah tidak dapat 

mengetahui apakah ada pengaruh kontinuitas belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi dan tidak dapat mengetahui berapa besar kontribusi kontinuitas belajar 

terhadap prestasi belajar akuntansi.  

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Mardiana Febriati, 2011 

memiliki kelebihan dapat mengetahui apakah ada pengaruh kontinuitas belajar 

terhadap prestasi belajar dan dapat mengetahui berapa besar kontribusi kontinuitas 

belajar terhadap prestasi belajar. Dan kekurangan dari penelitian Mardiana 

Febriati, 2011 adalah tidak dapat mengetahui bagaimana kontinuitas belajar siswa 

dan berapa jumlah siswa yang ajeg belajar dan yang tidak ajeg belajar dan tidak 

dapat mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar berdasarkan kontinuitas 

belajar. 

Hasil uji hipotesis ketiga yaitu ”Tidak ada perbedaan prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XI   IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 

2012/2013 berdasarkan persepsi siswa mengenai kompetensi guru dan kontinuitas 

belajar”. Berdasarkan perhitungan anova didapatkan  perhitungan Fhitung sebesar 

0,02 dan probabilitas sebesar 0,960, sedangkan Ftabel sebesar 3,15. Maka 

probabilitas > 0,05 atau 0,960 > 0,05. Hal ini berarti H0 diterima, yang artinya 

bahwa tidak ada  perbedaan prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI   IPS 

SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013 berdasarkan persepsi siswa 

mengenai kompetensi guru dan kontinuitas belajar. 

Penelitian yang saya lakukan memiliki kelebihan yaitu dapat mengetahui 

perbedaan prestasi belajar akuntansi berdasarkan interaksi persepsi siswa 

mengenai kompetensi guru dan kontinuitas belajar, serta  dapat mengetahui 

bagaimana persepsi siswa mengenai kompetensi guru beserta  jumlah siswa yang 
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memiliki persepsi tinggi, sedang, dan rendah mengenai kompetensi guru dan 

bagaimana kontinuitas belajar siswa serta jumlah siswa yang ajeg belajar dan 

yang tidak ajeg belajar. Sedangkan kekurangan dari penelitian yang saya lakukan 

adalah tidak dapat mengetahui apakah ada pengaruh persepsi siswa mengenai 

kompetensi guru dan kontinuitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi dan 

tidak dapat mengetahui berapa total kontribusi persepsi siswa mengenai 

kompetensi guru dan kuntinuitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitisn dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 1) Hasil analisis anova dari prestasi 

belajar akuntansi ditinjau dari persepsi siswa mengenai kompetensi guru dan 

kontinuitas belajar pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun 

pelajaran 2012/2013  memperoleh hasil F hitung 0,02, probabilitas 0,960,  dan F 

tabel 3,15 sehingga probabilitas > 0,05, artinya tidak ada  perbedaan prestasi 

belajar akuntansi pada siswa kelas XI   IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun 

pelajaran 2012/2013 berdasarkan persepsi siswa mengenai kompetensi guru dan 

kontinuitas belajar.2) Hasil analisis anova dari prestasi belajar akuntansi ditinjau 

dari persepsi siswa mengenai kompetensi guru pada siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013  memperoleh hasil F hitung 0,127, 

probabilitas 0,722,  dan F tabel 3,15 sehingga probabilitas > 0,05 atau 0,722 > 

0,05, artinya tidak ada  perbedaan prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI   

IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013 berdasarkan persepsi 

siswa mengenai kompetensi guru.3) Hasil analisis anova dari prestasi belajar 

akuntansi ditinjau dari kontinuitas belajar pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 

Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013 memperoleh hasil F hitung 0,23, 

probabilitas 0,879,  dan F tabel 4,00 sehingga probabilitas > 0,05 atau 0,879 > 

0,05, artinya tidak ada  perbedaan prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI 

IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun pelajaran 2012/2013 berdasarkan kontinitas 

belajar. 
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