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ABSTRAK 

PENGARUH INTENSITAS BELAJAR DAN POLA BELAJAR TERHADAP 

PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PADA SISWA KELAS XI 

AKUNTANSI SMK BATIK 2 SURAKARTA  

TAHUN AJARAN 2012/2013 

 
Mariyati. A 210 090 049. Jurusan Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh 
intensitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI 
Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 2) Untuk mengetahui 
pengaruh pola belajar terhadap prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XI 
Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 . 3) Untuk mengetahui 
pengaruh intensitas belajar dan pola belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 
pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa SMK BATIK 2 SURAKARTA kelas X1 akuntansi yang 
berjumlah 81 siswa. Sampel diambil sebanyak 81 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 berganda, uji t, uji F, uji R2, dan sumbangan relatif dan 
efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 62,775 + 
0,181X1 + 0,130X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa 
dipengaruhi oleh intensitas belajar dan pola belajar. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) Intensitas belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar pada 
siswa kelas XI Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis uji parsial (uji t1) diketahui bahwa thitung> 
ttabel, yaitu 4,488 > 1,991 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan 
sumbangan efektif sebesar 21,3%. 2) Pola  belajar berpengaruh positif terhadap 
prestasi belajar siswa kelas XI Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 
2012/2013 dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis uji parsial (uji t2) 
diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 2,931 > 1,991 dan nilai signifikansi < 0,05, 
yaitu 0,004 dengan sumbangan efektif sebesar 10,6%. 3) Intensitas belajar dan 
pola belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa kelas XI 
Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 dapat diterima. Hal 
ini berdasarkan analisis variansi ( uji F) diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 
18,258 > 3,114 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4) Hasil uji koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,319 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh intensitas 
belajar dan pola belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI Akuntansi SMK 
Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2012/2013 adalah sebesar 31,9%, sedangkan 
68,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
Kata Kunci: Intensitas Belajar,Pola Belajar, Prestasi Belajar. 
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A. PENDAHULUAN 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk 

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara.Oleh karena itu 

pendidikan merupakan sarana yang paling penting untuk meningkatkan 

dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia.   

Selaras dengan hal tersebut dalam UU No 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi 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 bertanggung jawab. 
 
Keberhasilan pendidikan akan tercapai oleh suatu bangsa apabila 

ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Oleh 

karena itu pemerintah mengusahakan mutu pendidikan di Indonesia, 

terutama pendidikan formal. Pendidikan di sekolah berkaitan langsung 

dengan siswa sebagai anak didik dan guru sebagai pendidik. 

Salah satu usaha yang digunakan untuk mewujudkan tujuan 

tersebut adalah meningkatkan prestasi belajar siswa. Prestasi belajar 

merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan belajar 

siswa.Siswa yang prestasinya tinggi dapat dikatakan bahwa ia telah 

berhasil dalam belajar. Menurut Tu’u (2004:75) prestasi belajar adalah 

hasil belajar siswa yang dicapai siswa ketika mengikuti dan mengerjakan 

tugas dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 

Prestasi belajar yang baik dalam belajar adalah harapan dari setiap 

siswa. Salah satu faktor yang berperan dalam meningkatkan prestasi 

belajar adalah intensitas belajar. Seseorang dalam memahami suatu materi 

pelajaran tidak mungkin hanya dengan satu kali membaca saja. Dalam satu 

kali baca pesan-pesan dalam sebuah materi akan segera terlupakan, karena 

belum semuanya tertanam dalam ingatan.  
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Untuk menunjang prestasi belajar seorang siswa selain intensitas 

belajar yang baik juga perlu didukung oleh pola belajar yang sesuai 

dengan karakteristik siswa tersebut. Hamalik (2002:59) menyatakan 

bahwa ”Agar suatu kegiatan belajar siswa dapat berjalan dengan baik 

diperlukan suatu langkah-langkah pokok yaitu pola belajar”.  

Ketidak pahaman terhadap sistem belajar bukan tak mungkin 

menyebabkan siswa mengalami kegagalan. Siswa gagal atau tidak 

mendapatkan hasil yang baik dalam pelajarannya karena mereka tidak 

mengetahui pola-pola belajar yang baik..  

Dalam kenyataan di sekolah SMK BATIK 2 SURAKARTA, masih 

terdapat siswa yang prestasinya kurang baik karena tidak memiliki 

intensitas belajar dan pola belajar yang baik. Oleh karena itu intensitas 

belajar dan pola belajar siswa sangat diperlukan untuk tercapainya tingkat 

penguasaan materi sehingga akan menghasilkan prestasi belajar yang baik. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melakukan sebuah 

penelitian yang berjudul ”PENGARUH INTENSITAS BELAJAR DAN 

POLA BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI 

PADA SISWA KELAS XI AKUNTANSI SMK BATIK 2 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2012/2013”. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Menurut Winarno Surakhmad (2001:88) “ Metode adalah suatu 

cara yang digunakan agar penelitian dapat dilakukan dengan terencana , 

sistematis, dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan”. Nana Syaodih 

Sukmadinata (2009:5) secara umum mengartikan penelitian sebagai “suatu 

proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis 

dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu”.Sedangkan menurut 

Hadari Nanawi (2005:64) ” Metode penelitian diartikan sebagai prosedur 

atau rangkaian cara yang sistematik  dalam menggali kebenaran ilmiah”. 

 Dalam penelitian ini peneliti menganalisis masalah yang ada pada 

saat sekarang dan membuat gambaran secara sistematis terhadap objek 
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penelitian, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data penelitian 

yang diperoleh menggunakan angka-angka dan analisisnya menggunakan 

statistik. Pada pendekatan kuantitatif yang digunakan untuk penelitian 

adalah populasi atau sampel tertentu. Seperti yang diungkapkan Sugiyono 

(2003:14) ”Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian dengan 

maksud memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan”. 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK BATIK 2 SURAKARTA. Populasi 

dalam penelitian ini adalah siswa SMK BATIK 2 SURAKARTA kelas X1 

akuntansi tahun ajaran  2012/2013 yang berjumlah 81 siswa. Menurut 

Suharsimi Arikunto (2006:134) menyatakan bahwa,  ”Apabila populasi 

kurang dari 100, lebih baik mengambil semua sehingga penelitiannya 

merupakan penelitian populasi, jika jumlah subjeknya besar, maka dapat 

diambil antara 10 – 15% atau 20 – 25% atau lebih”. Populasi penelitian ini 

hanya  81 siswa  dan memungkinkan untuk diteliti semuanya, sehingga 

penelitian ini merupakan penelitian populasi. 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu Variabel terikat 

adalah Prestasi belajar akuntansi (Y), sedangkan variabel bebas atau yang 

mempengaruhi adalah Intensitas belajar   (X1) dan Pola belajar (X2). Untuk 

menguji instrument menggunakan Uji validitas dan uji reliabilitas untuk 

mengetahui tingkat kevalitan dan keandalan (reliabel) angket. Setelah itu 

dilakukan uji prasyarat analisis dengan Uji normalitas untuk menguji 

asumsi yang diambil benar atau menyimpang. Uji Linieritas untuk 

mengetahui apakah model persamaan yang diperoleh cocok atau tidak. 

Setelah memenuhi kriteria pada uji prasyarat analisis dilanjutkan dengan 

analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 terhadap 

Y. Selanjutnya dilakukan Uji t untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri. Uji F dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 
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bersama-sama. Yang terakhir adalah mencari Sumbangan Relatif (SR) dan 

Sumbangan Efektif (SE). 

 

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Penelitian 

SMK Batik 2 Surakarta berdiri pada tahun 1989 dengan SK No. 

420/103/1/89, yang dikeluarkan oleh Kepala Kanwil  Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Berdirinya SMK 

Batik 2 Surakarta diprakarsai oleh beberapa tim pendiri yang diketuai 

oleh H.Isyikat (Alm) dengan anggotanya Atmanto, BA (Alm), H Ali 

Atmojo, Sumidi, Bsc dan Abdullah Efendi (Alm). Tim pendiri tersebut 

dibentuk atas dasar surat Yayasan Pendidikan Batik (YPB) Surakarta 

No.36363/YPB/10/1988 tertanggal 12 Oktober 1988.  

      Sebelum angket diberikan kepada sampel, angket tersebut 

ditryoutkan/diujicobakan terlebih dahulu kepada 20 siswa di luar sampel. 

Item angket dinyatakan valid jika r xy > r tabel pada taraf signifikansi () = 

5% yaitu 0,444. Angket dikatakan tidak valid jika r xy < r tabel sebesar 

0,444. Dengan jumlah soal untuk X1 20 dan X2 20. Dari uji validitas 

Angket Intensitas belajar (X1) terdapat 3 soal yang tidak valid yaitu no. 6, 

11, dan 13. Sedangkan angket Pola belajar (X2) yang tidak valid juga 3 

soal yaitu no. 9, 14, dan 17. Nomor-nomor yang tidak valid tidak 

digunakan, sehingga jumlah soal angket untuk X1 dan X2 yang diberikan 

kepada sampel sejumlah 17 soal.  
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Angket dikatakan reliabel jika r hitung > r tabel dan nilai r positif. Dari 

uji reliabilitas diperoleh nilai Alpha untuk Intensitas belajar 0.901 dan 

Pola belajar 0.879 , nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, r 

tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (n) = 

20, maka didapat r tabel sebesar 0.444. Oleh karena variabel Intensitas 

belajar nilai r = 0.901 > r tabel = 0.444 dan variabel Pola belajar nilai r = 

0.879 > r tabel = 0.444,  maka dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut 

reliabel.  

Uji normalitas menggunakan uji liliefors melalui uji Kolmogorov-

Smirnov dalam program SPSS for windows versi 16.0. Jika L0 hitung < 

Ltabel, maka data berdistribusi normal. Jika L0 hitung > Ltabel maka data 

berdistribusi tidak normal. L tabel dengan  = 0,05 dan n = 81 diperoleh 

0,098. Prestasi belajar diperoleh L0 hitung 0,091 < Ltabel 0,098 = data 

berdistribusi normal. Intensitas belajar diperoleh L0 hitung 0,074 < Ltabel 

0,098 = data berdistribusi normal. Sedangkan Pola belajar L0 hitung 0,096 < 

Ltabel 0,098 = data berdistribusi normal. Dari hasil tersebut maka data-data 

tersebut dinyatakan memiliki distribusi normal atau memiliki sebaran 

data yang normal. 

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. Dengan menggunakan SPSS for windows versi 16.0, 

untuk X1Y diperoleh Fhitung 1,035 < Ftabel 1,790 atau nilai probabilitas 

signifikansi 0,436 > 0,05 = hubungan antara variabel X1 dengan Y 

berbentuk linier. Sedangkan X2Y diperoleh Fhitung 0,765 < Ftabel 1,847 atau 

nilai probabilitas signifikansi 0,701 > 0,05 = hubungan antara variabel X2 

dengan Y berbentuk linier. 

Analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh Intensitas 

belajar dan Pola belajar terhadap prestasi belajar akuntansi dengan SPSS 

for windows versi 16.0 diperoleh persamaan Y = 62,775 + 0,181.X1 + 
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0,130.X2. 62,775, berarti jika Intensitas belajar dan Pola belajar dianggap 

konstan, maka prestasi belajar akuntansi  akan sama dengan 62,775. Dan 

0,181, berarti intensitas belajar meningkat satu poin maka skor prestasi 

belajar akuntansi akan meningkat sebesar 0,181 (dengan asumsi varabel 

intensitas belajar dianggap konstan). Sedangkan 0,130, berarti skor Pola 

belajar meningkat satu poin maka skor prestasi belajar akuntansi akan 

meningkat sebesar 0,130 (dengan asumsi variabel pola belajar dianggap 

konstan). 

Uji t untuk mengetahui pengaruh keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran dan intensitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 

secara sendiri-sendiri. Perhitungan menggunakan program SPSS for 

windows versi 16.0. Kriteria pengujiannya adalah Ho diterima apabila –t 

(/2;n-k-1) < t <  t (/2;n-k-1) atau signifikansi  > 0, 05 dan Ho ditolak 

apabila t tabel > t (/2;n-k-1) atau t < -t (/2;n-k-1) atau signifikansi < 

0,05. 

 Pengaruh intensitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi. 

Diketahui ttabel  = t (α/2, n-k-1) = t (0,025; 78) = 1,991. Diperoleh nilai t hitung 

sebesar 4,488 dengan signifikansi 0,000. Keputusan pengujian: H0 

ditolak, karena thitung  > ttabel yaitu 4,488> 1,991 dengan nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Artinya Ada pengaruh yang signifikan 

intensitas belajar terhadap prestasi belajar akuntansi.  

 Pengaruh Pola belajar terhadap prestasi belajar. Diketahui ttabel  = t 

(α/2, n-k-1) = t (0,025; 78) = 1,991. Diperoleh thitung sebesar  2,931 dengan 

signifikansi 0, 004. Keputusan pengujian: H0 ditolak, karena thitung  > ttabel 

yaitu 2,931 > 1,991 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 

0,004. Artinya Ada pengaruh yang signifikan pola belajar terhadap 

prestasi belajar akuntansi. 

Uji F untuk mengetahui pengaruh Intensitas belajar dan pola 

belajar terhadap prestasi belajar secara bersama-sama. Perhitungan 

menggunakan program SPSS for windows versi 16.0. Kriteria pengujian: 

H0 diterima apabila F hitung < F (α,k;n-k-1) atau signifikansi > 0,05. H0 ditolak 
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apabila F hitung > F (α,k;n-k-1)  atau signifikansi < 0,05. Ftabel = F (α,k; n-k-1) = 

F(0, 05; 2, 78) = 3,114. Berdasarkan analisis data diperoleh Fhitung sebesar 

18,258 dengan signifikansi sebesar 0,000. Keputusan pengujian: H0 

ditolak, karena Fhitung  > Ftabel, yaitu 18,258 > 3,114 dan nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Artinya Ada pengaruh yang signifikan 

intensitas belajar dan pola  belajar terhadap prestasi belajar akuntansi. 

Perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif digunakan 

untuk melihat besarnya pengaruh yang diberikan oleh masing-masing 

varabel intensitas belajar dan pola belajar terhadap prestasi belajar 

akuntansi. Berdasarkan hasil perhitungan sumbangan efektif dan relatif 

menggunakan SPSS for windows versi 16.0.  Variabel intensitas belajar 

memberikan sumbangan relatif sebesar 66,7% dan sumbangan efektif 

21,3%, sedangkan variabel pola belajar memberikan sumbangan relatif 

sebesar 33,3% dan sumbangan efektif 10,6%. Total sumbangan intensitas 

belajar  dan pola belajar memberikan sumbangan sebesar 31,9% terhadap 

prestasi belajar akuntansi. 

2. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas belajar 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini berarti prestasi 

belajar siswa tidak akan meningkat apabila siswa itu sendiri malas 

belajar. Untuk dapat memahami suatu materi pelajaran, maka siswa harus 

banyak membaca agar pesan atau informasi dalam materi dapat dipahami. 

Pesan atau informasi  akan lebih jelas apabila dipraktekkan secara 

berulang-ulang. Dengan pengulangan ,pengetahuan akan lebih dapat 

dipahami dan tertanam kuat dalam ingatan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola belajar berpengaruh 

terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini berarti pola belajar pada dasarnya 

merupakan suatu cara atau strategi belajar yang diterapkan siswa sebagai 

usaha belajarnya dalam rangka mencapai prestasi yang diinginkan.Usaha 

atau pola belajar seseorang akan terlihat dari prestasi yang diperoleh oleh 

siswa tersebut. 
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Menurut Slameto (2003:2) ”belajar efektif membentuk 

pertumbuhan atau perubahan dalam diri siswa yang dinyatakan dalam 

cara- cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan”. 

Tingkah laku yang baru itu misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, 

timbulnya pengetahuan baru, perubahan dalam sikap, kebiasaan- 

kebiasaan, ketrampilan, kesanggupan menghargai, perkembangan sikap-

sikap sosial, dan emosional, sehingga pada akhirnya akan tercapai 

prestasi belajar yang lebih tinggi.  

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

kecenderungan peningkatan  kombinasi intensitas belajar dan pola belajar 

akan diikuti peningkatan prestasi belajar siswa, sebaliknya 

kecenderungan penurunan kombinasi variabel intensitas belajar dan pola 

belajar akan diikuti penurunan akan prestasi belajar siswa.Sedangkan 

koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,319, arti dari koefisien ini 

adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel intensitas 

belajar dan pola belajar terhadap prestasi belajar siswa adalah sebesar 

31,9% sedangkan 68,1% dipengaruhi oleh variabel lain. 

  Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel intensitas belajar 

memberikan sumbangan relatif sebesar 66,7% dan sumbangan efektif 

21,3%. Variabel pola belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 

33,3% dan sumbangan efektif 10,6%. Dengan membandingkan nilai 

sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel intensitas belajar 

memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap prestasi belajar siswa 

dibandingkan variabel pola belajar yaitu sebesar 21,3%. 

 

D. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan analisis Uji t1 terdapat pengaruh yang signifikan yang 

ditimbulkan intensitas belajar terhadap prestasi belajar. 

2. Berdasarkan analisis Uji t2 terdapat pengaruh yang signifikan yang 

ditimbulkan pola belajar terhadap prestasi belajar. 
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3. Berdasarkan analisis variansi (Uji F) terdapat pengaruh yang signifikan 

yang ditimbulkan secara bersama-sama dari intensitas belajar dan pola 

belajar terhadap prestasi belajar. 

4. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,319 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh intensitas belajar dan pola belajar terhadap prestasi 

belajar siswa kelas XI Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 

2012/2013 adalah sebesar 31,9%, sedangkan 68,1% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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