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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh waktu 

perkuliahan terhadap tingkat konsentrasi belajar akuntansi biaya 2, 2) pengaruh 

lingkungan kelas terhadap tingkat konsentrasi belajar akuntansi biaya 2, 3) 

pengaruh waktu perkuliahan dan lingkungan kelas terhadap tingkat konsentrasi 

belajar akuntansi biaya 2. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif yang kesimpulannya 

diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Penelitian ini mengambil 

lokasi di Kampus 1 FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Angkatan 2011 yang berjumlah 200 mahasiswa dengan sampel sebanyak 127 

siswa yang diambil dengan teknik simple random sampling. Teknik pengumpulan 

data menggunakan angket yang telah diujicobakan dengan uji validitas dan 

reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 

berganda. 

Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 19,033 + 1,090 

(X1) + 0,263 (X2), yang artinya konsentrasi belajar akuntansi biaya 2 dipengaruhi 

oleh waktu perkuliahan dan lingkungan kelas. Berdasarkan analisis dan 

pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Waktu perkuliahan berpengaruh  

signifikan terhadap konsentrasi belajar akuntansi biaya 2. Hal ini terbukti dari 

analisis regresi yang memperoleh nilai hitungt  > tabelt  yaitu 4,867 > 1,979 dengan 

nilai signifikansi 0,000<0,05. (2) Lingkungan kelas berpengaruh signifikan 

terhadap konsentrasi belajar akuntansi biaya 2. Hal ini terbukti dari analisis 

regresi yang memperoleh nilai hitungt  > tabelt  yaitu 3,444 > 1,979 dengan nilai 

signifikansi 0,001<0,05. (3) Waktu perkuliahan dan lingkungan kelas secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap konsentrasi belajar akuntansi 

biaya 2. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai hitungF  > 

tabelF  yaitu 16,812 > 3,069 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (4) Variabel 

waktu perkuliahan memberikan sumbangan efektif sebesar 14,414%. Variabel 

lingkungan kelas memberikan sumbangan efektif sebesar 6,884%, sehingga total 

sumbangan efektif keduanya sebesar 21,3%, sedangkan 78,7% lainnya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Kata Kunci : Waktu Perkuliahan, Lingkungan Kelas, Konsentrasi Belajar 

Akuntansi Biaya 2. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi 

manusia, pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya 

pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, 

pemerintah sangat  serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem 

pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang 

berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

pasal 3, telah digariskan bahwa 

Tujuan pendidikan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

 

Terwujud tidaknya tujuan pendidikan ditentukan oleh kesiapan sumber 

daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Mahasiswa merupakan salah 

satu sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Menurut Djamarah 

(2002:15), “Dalam belajar diperlukan konsentrasi dalam perwujudan perhatian 

terpusat”. 

Konsentrasi besar pengaruhnya terhadap belajar, mahasiswa yang tidak 

dapat berkonsentrasi jelas tidak akan berhasil menyimpan atau menguasai bahan 

pelajaran. Pada kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa 

mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dapat 
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disimpulkan bahwa tingkat konsentrasi belajar mahasiswa masih rendah ketika 

mengikuti perkuliahan. 

Akuntansi biaya 2 merupakan salah satu mata kuliah yang dianggap sulit 

oleh mahasiswa, karena untuk memahaminya dibutuhkan konsentrasi belajar yang 

tinggi. Oleh karena itu efektif tidaknya materi akuntasi biaya 2 yang diterima oleh 

mahasiswa dipengaruhi oleh waktu perkuliahan. Menurut Djamarah (2002:18), 

“Masalah pengaturan waktu menjadi persoalan bagi pelajar dan mahasiswa”. 

Kegiatan perkuliahan akuntansi biaya 2 yang dilaksanakan pagi hari tentu saja 

akan mudah diserap oleh mahasiswa, karena konsentrasi mahasiswa masih tinggi 

di waktu-waktu itu.  

Selain itu tingkat konsentrasi mahasiswa juga di pengaruhi oleh faktor 

lingkungan, lingkungan yang dimaksud disini adalah lingkungan kelas. Menurut 

Sopiatin (2010:95), “Proses belajar mengajar yang bermutu adalah proses yang 

dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa secara optimal”. 

Untuk melaksanakan proses belajar mengajar tersebut, tentunya tidak dapat 

terlepas dari fasilitas pendukungnya. 

Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian 

dengan mengambil judul “PENGARUH WAKTU PERKULIAHAN DAN 

LINGKUNGAN KELAS TERHADAP TINGKAT KONSENTRASI 

BELAJAR AKUNTANSI BIAYA 2 PADA MAHASISWA PENDIDIKAN 

AKUNTANSI ANGKATAN 2011 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA”. 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh waktu perkuliahan terhadap 

tingkat konsentrasi belajar akuntansi biaya 2 pada mahasiswa pendidikan 

akuntansi angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh lingkungan kelas terhadap tingkat 

konsentrasi belajar akuntansi biaya 2 pada mahasiswa pendidikan akuntansi 

angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara waktu perkuliahan dan 

lingkungan kelas terhadap tingkat konsentrasi belajar akuntansi biaya 2 pada 

mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

LANDASAN TEORI 

Konsentrasi Belajar 

Menurut Surya (2004 : 17) Berdasarkan asal katanya konsentrasi itu 

diartikan sebagai pemusatan, pengumpulan, penghimpunan sesuatu pada susatu 

tempat atau suatu fokus. Jika kata konsentrasi itu kita hubungkan dengan situasi 

belajar dapat diartikan sebagai pemusatan daya pikiran terhadap suatu objek yang 

dipelajari. Menurut Daud (2010), “Konsentrasi belajar adalah pemusatan 

perhatian dalam proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan, penggunaan dan penilaian terhadap atau mengenai sikap-sikap dan 

nilai-nilai pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang 

studi”. Konsentrasi belajar berarti pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada 
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suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang 

tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari.  

Suatu proses pemusatan daya pikiran dan perbuatan tersebut maksudnya 

adalah aktivitas berpikir dan tindakan untuk memberi tanggapan-tanggapan yang 

lebih intensif terhadap fokus atau objek tertentu. Fokus atau objek tertentu itu, 

tentunya telah melalui tahapan penyeleksian kualitas yang direncanakan. Prosedur 

tahapan penyeleksian akan kualitas objek yang direncanakan tak lain adalah 

pengembangan minat, motivasi dan perhatian pada objek belajar. Dari pengertian-

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi belajar adalah proses 

pemusatan perhatian terhadap objek yang dipelajari dengan mengesampingkan 

hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. 

Waktu Perkuliahan 

Waktu perkuliahan adalah waktu dimana terjadinya proses belajar 

mengajar baik di pagi, siang maupun sore/malam hari. Waktu perkuliahan 

mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa. Menurut Slameto (2010:68), “Jika 

perkuliahan terjadi pada sore/malam hari dimana mahasiswa harusnya 

beristirahat, tetapi terpaksa untuk mengikuti perkuliahan, hingga mereka 

mengikuti perkuliahan sambil mengantuk dan sebagainya”. Sebaliknya jika 

perkuliahan dilaksanakan dipagi hari, pikiran masih segar, jasmani dalam kondisi 

yang baik.jika perkuliahan pada waktu kondisi badannya sudah lelah misalnya 

pada siang hari, akan mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran. Kesulitan 

itu disebabkan karena siswa sulit berkonsentrasi dan berpikir pada kondisi badan 

yang sudah lelah.  
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Belajar pada pagi hari lebih efektif daripada belajar pada waktu-waktu 

lainnya. Namun, menurut penelitian bebrapa ahli gaya belajar, hasil belajar itu 

tidak bergantung pada waktu secara mutlak, tetapi bergantung pada pilihan waktu 

yang cocok dengan kesiapsiagaan siswa. Diantara siswa atau mahasiswa ada yang 

siap belajar pada pagi hari, adapula yang siap pada sore hari, bahkan tengah 

malam. Masalah pengaturan waktu inilah yang menjadi persoalan bagi 

mahasiswa. Banyak mahasiswa yang mengeluh karena tidak dapat membagi 

waktunya. 

Lingkungan Kelas 

Menurut Mulyadi (2009:1),  didalam proses belajar mengajar terdapat dua 

masalah yang turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar, 

yaitu masalah pengajaran dan masalah manajemen kelas. Menurut Jumali, dkk 

(2008:48), Lingkungan pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi: 

1. Lingkungan keluarga 

2. Lingkungan sekolah 

3. Lingkungan masyarakat 

Tiap-tiap lingkungan tersebut memberi pengaruh pada proses 

pembentukan individu melalui pendidikan yang diterimanya. Menurut Martinis 

(2011), Aktivitas belajar dalam menata lingkungan belajar lebih terkonsentrasi 

pada pengelolaan lingkungan belajar didalam kelas. 

Sedangkan lingkungan kelas adalah segala sesuatu yang berhubungan 

dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan (Anonim:2010). Ruang kelas 

adalah lingkungan yang kompleks dimana manusia berinteraksi, saling 
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bergantung antar satu orang ke orang lain, dan dengan berbagai karakter unik 

dalam lingkungan sosial dan fisik yang spesifik. Lingkungan kelas dapat bersifat 

fisik misalnya ruang kelas, perabotan kelas, kebersihan kelas, meja kursi dan lain-

lain. Lingkungan kelas juga dapat berupa non fisik, misalnya interaksi, 

ketenangan dan kenyamanan. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penalitian deskriptif kuantitatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. 

Populasi, Sampel, dan Sampling 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan akuntansi 

angkatan 2011  yang berjumlah 200 mahasiswa. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini adalah 127 mahasiswa dari tabel Krejcie. Sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah simple random sampling. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu usaha sadar untuk 

mengumpulkan data yang dilaksanakan secara sistematis dengan prosedur yang 

standar. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode angket dan metode 

dokumentasi. Terlebih dahulu menyusun kisi-kisi angket sebelum di uji cobakan 

dan diuji validitas serta diuji reliabilitasnya. 

Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda, uji t, uji F, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa semua item pernyataan baik dari 

variabel konsentrasi belajar, waktu perkuliahan, dan lingkungan kelas dinyatakan 

valid. Dapat dinyatakan valid karena memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai 

signifikansi < 0,05. Berdasarkan uji reliabilitas semua item dinyatakan reliabel 

karena memiliki nilai rhitung > rtabel, dengan r tabel 0,297, variabel waktu 

perkuliahan 0,439. Variabel lingkungan kelas 0,848, dan konsentrasi belajar 

0,823. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji normalitas yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah regresi variabel dependen, variabel  

independen, atau keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal 

yang menggunakan teknik uji Liliefors atau dalam program SPSS disebut juga 

dengan Kolmogorov-Smirnov menyimpulkan bahwa data dari konsentrasi belajar, 

waktu perkuliahan dan lingkungan kelas, dengan nilai Lhitung < Ltabel. Untuk 

variabel waktu perkuliahan yaitu 0,075 < 0,086 atau nilai signifikansi sebesar 

0,075. Variabel lingkungan kelas yaitu sebesar 0,069 < 0,086 atau nilai 

signifikansi sebesar 0,200. Variabel konsentrasi belajar yaitu sebesar 0,068 < 

0,086 atau signifikansi sebesar 0,200. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji linearitas yang digunakan untuk 

mengetahui apakah model hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

merupakan hubungan garis lurus ( hubungan linier) atau untuk mengetahui apakah 

setiap variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak yang 

menggunakan bantuan SPSS For Windows 15.0 antara variabel waktu perkuliahan 
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terhadap konsentrasi belajar menunjukkan bahwa mempunyai hubungan yang 

linier dengan Fhitung < Ftabel yaitu 1,085 < 2,018 dan nilai signifikansi 0,378 > 0,05. 

Sedangkan untuk variabel lingkungan kelas terhadap konsentrasi belajar 

menunjukkan bahwa mempunyai hubungan yang linier dengan Fhitung < Ftabel yaitu 

0,649 < 1,568 dengan nilai signifikansi 0,917 > 0,05. 

Uji prasyarat analisis telah terpenuhi, kemudian dilakukan analisis regresi 

linier ganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows 15.0.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa waktu perkuliahan dan lingkungan kelas 

mempunyai pengaruh terhadap konsentrasi belajar. Hal itu dapat dilihat dari 

persamaan regresi linier yaitu Y = 19,033 + 1,090 (X1) + 0,263 (X2)., berdasarkan 

persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel 

independen bernilai positif waktu perkuliahan dan lingkungan kelas secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap konsentrasi belajar.  

Variabel waktu perkuliahan terhadap konsentrasi belajar. Hasil uji 

hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel waktu 

perkuliahan terhadap konsentrasi belajar sebesar 4,867 atau positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel waktu perkuliahan berpengaruh positif terhadap 

konsentrasi belajar. Kemudian berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier 

berganda untuk variabel matakuliah kependidikan terhadap konsentrasi belajar 

diperoleh thitung > ttabel yaitu 4,867 > 1,979 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 

0,000. Sumbangan relatif sebesar 67,67% dan sumbangan efektif sebesar 

14,414%.  
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Variabel lingkungan kelas terhadap konsentrasi belajar. Hasil uji hipotesis 

kedua diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel lingkungan kelas 

sebesar 3,444 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel lingkungan 

kelas berpengaruh terhadap konsentrasi belajar. Kemudian berdasarkan uji 

keberartian koefisien regresi linier berganda untuk variabel lingkungan kelas 

terhadap konsentrasi belajar 3,444 > 1,979 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 

0,001. Sumbangan relatif sebesar 32,32% dan sumbangan efektif sebesar 6,884%.  

 Variabel waktu perkuliahan dan lingkungan kelas terhadap konsentrasi 

belajar. Hasil uji F atau uji keberartian regresi linier berganda diketahui bahwa 

nilai Fhitung > Ftabel 16,812 > 3,069 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 

Kemudian koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,213 yang berarti bahwa 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 21,3%. Dari hasil 

perhitungan diketahui bahwa variabel waktu perkuliahan memberikan sumbangan 

relatif sebesar 67,67% dan sumbangan efektif 14,414%. Variabel lingkungan 

kelas memberikan sumbangan relatif sebesar 32,32% dan sumbangan efektif 

6,884%. Dengan membandingkan nilai sumbangan relatif dan efektif nampak 

bahwa variabel waktu perkuliahan memiliki pengaruh yang lebih dominan 

terhadap konsentrasi belajar dibandingkan variabel lingkungan kelas. 

KESIMPULAN 

 Waktu perkuliahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

konsentrasi belajar akuntansi biaya 2 pada mahasiswa pendidikan akuntansi 

angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal ini dapat dilihat dari 
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hasil analisis regresi linier ganda (uji t) yang memperoleh hasil thitung > ttabel yaitu 

4,867 >1,979 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 

 Lingkungan kelas berpengengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

konsentrasi belajar akuntansi biaya 2 pada mahasiswa pendidikan akuntansi 

angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil analisis regresi linier ganda (uji t) yang memperoleh hasil thitung > ttabel yaitu 

3,444 > 1,979 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,001. 

 Waktu perkuliahan dan Lingkungan kelas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat konsentrasi belajar akuntansi biaya 2 pada mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier ganda (uji F) yang memperoleh 

Fhitung > Ftabel yaitu 16,812 > 3,069 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 

 Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,213 menunjukkan bahwa besarnya 

pengaruh waktu perkuliahan dan lingkungan kelas terhadap konsentrasi belajar 

akuntansi biaya 2 pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2011 

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah sebesar 21,3%, sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain. 
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