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ABSTRAK 

MOTIVASI BELAJAR DASAR AKUNTANSI KEUANGAN 2 DITINJAU 

DARI PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI KOMPETENSI DOSEN DAN 

FASILITAS BELAJAR PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI 

ANGKATAN 2013 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Wahyu Dhatun Hidayati, A210110012, Program Studi Pendidikan Akuntansi, 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2015 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui pengaruh persepsi 

mahasiswa mengenai kompetensi dosen terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi 

Keuangan 2; 2) Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi 

belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2; 3) Untuk mengetahui pengaruh persepsi 

mahasiswa mengenai kompetensi dosen terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi 

Keuangan 2.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

angkatan 2013 yang menempuh mata kuliah Dasar Akuntansi Keuangan 2, yang 

berjumlah 183 mahasiswa.   

Hasil dari analisis data diperoleh persamaan garis regresi linier Y=49,083+ 

0,351X1 + 0,284X2. Persamaan tersebut dapat dijabarkan: 1) persepsi mahasiswa 

mengenai kompetensi dosen dan fasilitas belajar dianggap konstan maka motivasi 

belajar akan sama dengan 49,083; 2) persepsi mahasiswa mengenai kompetensi 

dosen meningkat satu poin maka skor motivasi belajar akan meningkat sebesar 

0,351; 3) fasilitas belajar meningkat satu poin maka skor motivasi belajar akan 

meningkat sebesar 0,284. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1) ada pengaruh yang signifikan persepsi mahasiswa mengenai kompetensi dosen 

terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 pada mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi angkatan 2013 FKIP UMS karena uji t diperoleh thitung > ttabel yaitu 6,727 

> 1,981 (α = 5%) dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000; 2) ada pengaruh yang 

signifikan  fasilitas belajar terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 

pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 FKIP UMS karena uji t 

diperoleh  thitung > ttabel yaitu 4,757 > 1,981 (α = 5%) dan nilai signifikansi < 0,05 

yaitu 0,000; 3) ada pengaruh yang signifikansi persepsi mahasiswa mengenai 

kompetensi dosen dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi 

Keuangan 2 pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 FKIP UMS 

karena hasil uji F diperoleh Fhitung > Ftabel yaitu 46,634 > 3,074 pada taraf 

signifikansi 5%; 4) variabel X1 memberikan sumbangan relatif sebesar 58,1% dan 

sumbangan efektif 33,8%, variabel X2 memberikan sumbangan relatif sebesar 8,7% 

dan sumbangan efektif 10,4%. Hasil perhitungan R
2
 diperoleh 0446, berarti persepsi 

mahasiswa mengenai kompetensi dosen dan fasilitas belajar memberikan pengaruh 

terhadap motivasi belajar sebesar 44,6%, sisanya sebesar 55,4% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Kata Kunci: persepsi mahasiswa mengenai kompetensi dosen, fasilitas belajar, 

motivasi belajar.  
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A. PENDAHULUAN 

Di jaman globalisasi seperti sekarang ini, pendidikan merupakan hal 

yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup seseorang. Perubahan dan 

perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan perlu direspon oleh kinerja 

pendidikan yang profesional dan bermutu tinggi. Pendidikan merupakan upaya 

manusia untuk memperluas cakrawala pengetahuannya dalam rangka 

membentuk nilai, sikap,  dan perilaku. Sebagai upaya yang bukan saja 

membuahkan manfaat besar, pendidikan juga merupakan salah satu kebutuhan 

pokok manusia yang sering dirasakan belum memenuhi harapan. 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memilih kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Menurut Slameto (2013:2), “Belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. Salah satu faktor dari dalam diri yang menentukan berhasil 

tidaknya dalam proses belajar mengajar adalah motivasi belajar. Menurut 

Sardiman (2001:98), “Seseorang akan berhasil dalam belajar, kalau pada dirinya 

sendiri ada keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam 

kegiatan pendidikan dan pengajaran. Keinginan dan dorongan untuk belajar 

inilah yang disebut sebagai motivasi”.  

Penelitian ini akan menyoroti permasalahan motivasi belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan 2 pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013. Kenyataan yang terjadi 

menurut informasi dari dosen pengampu bahwa motivasi belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan 2 masih tergolong rendah, hal ini dibuktikan dengan masih 

banyaknya mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, 

bahkan masih ada juga mahasiswa yang mengerjakan tugas didalam kelas saat 
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pembelajaran sedang berlangsung.  Berbagai metode pembelajaran pun telah 

dilakukan oleh dosen, namun hasilnya tetap sama, tidak ada perubahan. Dan 

kenyataan yang diperoleh penulis, masih banyaknya mahasiswa yang merasa 

malas untuk mengikuti kegiatan perkuliahan tersebut, bahkan ketika diberi 

tugaspun masih banyak mahasiswa yang hanya menyalin jawaban teman saja 

tanpa berusaha untuk menyelesaikan sendiri, ada juga mahasiswa yang sama 

sekali tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dan masih banyaknya 

mahasiswa yang hanya menunggu pembelajaran dari dosen dibanding mencari 

sendiri pegetahuan dan ketrampilan yang mereka butuhkan. 

Motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Dosen merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi belajar. Dosen adalah pendidik yang berperan dalam 

rekayasa pedagogik. Dia yang menyusun desain pembelajaran dan dilaksanakan 

dalam proses belajar mengajar. Dosen juga berperan sebagai pendidik yang 

mengajarkan nilai-nilai, akhlak, moral maupun sosial dan untuk menjalankan 

peran tersebut seorang dosen dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan 

yang luas yang nantinya akan diajarkan kepada mahasiswanya. 

Dosen harus mengetahui motivasi belajar dari mahasiswa, karena 

diperlukan guna memelihara dan meningkatkan semangat belajar mahasiswa. 

Bagi mahasiswa motivasi belajar sangat penting untuk menumbuhkan semangat 

belajar sehingga mahasiswa terdorong untuk melakukan aktivitas belajar dengan 

keadaan nyaman dan senang. Suatu aktivitas belajar mengajar tersebut dapat 

menimbulkan persepsi yang berbeda-beda antar mahasiswa yang satu dengan 

yang lainnya.  

Fasilitas belajar juga merupakan faktor yang mempengaruhi motivasi 

belajar mahasiswa. Menurut Arikunto (2000:37), “Fasilitas dapat diartikan 

sebagai segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan 

suatu usaha baik berupa benda maupun uang”. Fasilitas belajar mempunyai 

peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Purwanto 

(2007:107) menjelaskan bahwa “Ada tidaknya fasilitas-fasilitas yang diperlukan 

dalam belajar turut memegang peranan penting dalam hasil belajar”. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh persepsi 

mahasiswa mengenai kompetensi dosen terhadap motivasi belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan 2 pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2) untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap motivasi belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan 2 pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

3) untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa mengenai kompetensi dosen 

dan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 pada 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Metode penelitian ini digunakan dengan alasan peneliti menganalisa masalah 

Motivasi Belajar Dasar Akuntansi  Keuangan 2 Ditinjau dari Persepsi 

Mahasiswa Mengenai Kompetensi Dosen dan Fasilitas Belajar Pada Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi Angkatan 2013 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pendekatan kuantitatif digunakan karena 

data penelitian yang diperoleh menggunakan angka-angka dan analisisnya 

menggunakan statistik. 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

Universitas Muhammadiyah Surakarta pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

angkatan 2013 yang berjumlah 183 orang. Menurut Sugiyono (2013:83), 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut”. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel sebanyak 119 

mahasiswa dari 183 mahasiswa dengan teknik Combined Sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket. 

Untuk menguji instrumen yang terdapat dalam angket yang diuji 

cobakan kepada 20 mahasiswa dianalisis menggunakan uji validitas dan uji 
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reliabilitas untuk mengetahui tingkat kevalitan dan keandalan (reliabel) angket. 

Kemudian hasil dari pengumpulan data yang berasal dari sampel penelitian 

dianalisis dengan uji prasyarat analisis dengan uji normalitas dan uji linieritas. 

Setelah uji prasyarat analisis dilanjutkan dengan teknik analisis data 

menggunakan analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 

terhadap Y. Selanjutnya dilakukan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri. Uji F 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

secara bersama-sama. Kemudian koefisien determinasi yang digunakan untuk 

mengetahui berapa persen variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Dan 

yang terakhir adalah mencari Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan Efektif 

(SE) serta pengujian hipotesis yang telah diajukan di awal. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

       Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Indonesia yang terletak di jalan Ahmad 

Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura, Surakarta. Amal usaha bidang 

pendidikan ini bertekad mewujudkan kampus sebagai “Wacana Keilmuan 

dan Keislaman” . Sebagai bagian dari Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada dasarnya 

merupakan penyelenggara pendidikan tinggi sekaligus salah satu pusat 

pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni.  

       Program Studi (Progdi) Pendidikan Ekonomi Akuntasi merupakan salah 

satu program studi di bawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasarkan SK Dikti 

No.0395/01/1984. Program studi ini menyelenggarakan proses pembelajaran 

yang berkualitas guna menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya 

saing. 

2. Diskripsi Data Penelitian 

a. Data Motivasi Belajar 
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Data motivasi belajar diperoleh dengan menggunakan angket 

dengan hasil sebagai berikut: mean sebesar 126,04 dengan standar error 

of mean adalah sebesar 0,885, median sebesar 127,00, modus sebesar 

126, diperoleh skor maksimal 145, skor minimal 99, standar deviasi 

sebesar 9,659,  Skewness sebesar -0,289 dan kurtosis sebesar -0,293.  

b. Data Persepsi Mahasiswa Mengenai Kompetensi Dosen 

Data persepsi mahasiswa mengenai kompetensi dosen diperoleh 

dengan menggunakan angket dengan hasil sebagai berikut: mean sebesar 

119,67 dengan standar error of mean adalah sebesar 1,222, median 

sebesar 120,00, modus sebesar 122, skor maksimal sebesar 150, skor 

minimal sebesar 66, standar deviasi sebesar 13,331, skweness sebesar -

0,304 dan kurtosis sebesar 1,616  

c. Data Fasilitas Belajar  

Data fasilitas belajar diperoleh dengan menggunakan angket 

dengan hasil sebagai berikut: mean adalah sebesar 123,16, median 

sebesar 124,00, modus sebesar 119, skor maksimal 150, skor minimal 

100, diperoleh standar deviasi sebesar 11,667, skewness sebesar 0,094, 

dan kurtosis sebesar -0,663.  

Berdasarkan hasil uji prasarat analisis pertama yaitu uji normalitas 

yang berguna untuk mengetahui data dari sampel penelitian berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan 

menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan progam. SPSS for 

Windows versi 17.0. Untuk menerima atau menolak asumsi normalitas adalah 

dengan cara membandingkan nilai sig (positif) dengan nilai probabilitas 0,05 

dengan ukuran sampel N = 119, maka data berdistribusi normal.Dari hasil uji 

Kolmogrov-Smirnov diperoleh hasil untuk Persepsi Mahasiswa Mengenai 

Kompetensi Dosen adalah 0,200* sedangkan Fasilitas Belajar adalah 0,200* 

dan Motivasi Belajar adalah 0,200* dengan nilai probabilitas diatas 0,05 

dinyatakan berdistribusi normal pada tingkat kepercayaan 95%. 
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Hasil uji prasyarat analisis kedua yaitu uji linearitas. Tujuan uji 

linearitas adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk hubungan antara satu 

variabel bebas dengan satu variabel terikat. Adapun ringkasan hasil uji 

linearitas dan keberartian regresi linear yang dilakukan menggunakan alat 

bantu program SPSS 17.0. Dari hasil uji linearitias Persepsi Mahasiswa 

Mengenai Kompetensi Dosen (X1) terhadap Motivasi Belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan 2 (Y) diperoleh harga hitungF sebesar 0,992. Kemudian 

untuk mencari tabelF  digunakan rumus Microsoft Excel dengan db (42;75) 

maka perhitungannya adalah =FINV(0.05,42,75)  sehingga diperoleh hasil 

sebesar = 1,546. Hasilnya adalah hitungF < tabelF  = 0,992< 1,546, maka regresi 

antara Persepsi Mahasiswa Mengenai Kompetensi Dosen dengan Motivasi 

Belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 merupakan regresi linear. Artinya 

semakin baik Persepsi Mahasiswa Mengenai Kompetensi Dosen maka 

Motivasi Belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 akan semakin meningkat. 

Sedangkan dari hasil uji linearitias Fasilitas Belajar (X2) terhadap Motivasi 

Belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 (Y) diperoleh harga hitungF  sebesar 

0,834. Kemudian untuk mencari tabelF  digunakan rumus Microsoft Excel 

dengan db (38;79) maka perhitungannya adalah = FINV(0.05;38;79)  

sehingga diperoleh hasil sebesar = 1,556. Hasilnya adalah hitungF < tabelF  = 

0,834< 1,556, maka regresi antara Fasilitas Belajar dengan Motivasi Belajar 

Dasar Akuntansi Keuangan 2 merupakan regresi linear. Artinya semakin baik 

Fasilitas Belajar maka Motivasi Belajar mahasiswa akan semakin meningkat.  

Setelah uji prasarat analisis terpenuhi selanjutnya dilakukan analisis 

regresi linear berganda dilakukan dengan bantuan SPSS 17.0 for windows 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) menentukan nilai-nilai a, b1, b2, 

(2) uji t, (3) uji F, (4) mencari koefisien determinasi dan, (4) mencari 

sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 49,083 + 0,351X1 + 0,284X2. Persamaan tersebut menunjukkan angka 
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0,351 atau positif untuk variabel Persepsi Mahasiswa Mengenai Kompetensi 

Dosen (X1) sehingga dapat disimpulkan Persepsi Mahasiswa Mengenai 

Kompetensi Dosen berpengaruh positif terhadap Motivasi Belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan 2. Sedangkan untuk variabel Fasilitas Belajar (X2.) 

diperoleh angka persamaan 0,284 atau positif sehingga dapat disimpulkan 

bahwa Fasilitas Belajar berpengaruh positif terhadap Motivasi Belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan 2. Motivasi Belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 

sebesar 49,083 apabila tidak ada variabel yang mempengaruhi, atau bisa 

dikatakan apabila variabel Persepsi Mahasiswa Mengenai Kompetensi Dosen 

dan Fasilitas Belajar tidak ada. Selanjutnya Motivasi Belajar Dasar Akuntansi 

Keuangan 2 akan meningkat 0,351 apabila variabel Persepsi Mahasiswa 

Mengenai Kompetensi Dosen meningkat satu poin, dan Motivasi Belajar 

Dasar Akuntansi Keuangan 2 akan meningkat 0,284 jika variabel Fasilitas 

Belajar meningkat satu poin. 

Selanjutnya hasil hipotesis pertama dengan uji t memperoleh nilai 

hitungt  sebesar 6,727 lebih besar dari nilai tabelt  pada taraf signifikasi 5% yang 

hasilnya dibantu oleh rumus Microsoft Excel sebesar = 1,981. Sehingga Ho 

ditolak maka artinya Persepsi Mahasiswa Mengenai Kompetensi Dosen 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan 2 dengan sumbangan efektif sebesar 33,8 %. 

Hasil hipotesis kedua dengan uji t memperoleh nilai hitungt  sebesar 

4,757 lebih besar dari nilai tabelt  pada taraf signifikasi 5% yang hasilnya 

dibantu oleh rumus Microsoft Excel sebesar = 1,981. Sehingga Ho ditolak 

maka artinya Fasilitas Belajar berpengaruh  positif dan signifikan terhadap 

Motivasi Belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 dengan sumbangan efektif 

sebesar 10,4%. 

Hasil hipotesis ketiga dengan uji F memperoleh nilai hitungF  sebesar 

46,634 lebih besar dari nilai tabelF  pada taraf signifikansi 5% yang hasilnya 

dibantu oleh rumus Microsoft Excel sebesar = 3,074. Sehingga Ho ditolak 

maka artinya Persepsi Mahasiswa Mengenai Kompetensi Dosen dan Fasilitas 
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Belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap Motivasi Belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan 2. Sehingga semakin baik Persepsi Mahasiswa 

Mengenai Kompetensi Dosen dan semakin baik Fasilitas Belajar, maka akan 

semakin baik Motivasi Belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 mahasiswa 

tersebut. Sebaliknya semakin rendah Persepsi Mahasiswa Mengenai 

Kompetensi Dosen dan Fasilitas Belajar, maka semakin buruk pula Motivasi 

Belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 mahasiswa tersebut. 

Hasil uji koefisien determinasi (R²) diperoleh sebesar 0,446 

menunjukan bahwa besarnya pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai 

Kompetensi Dosen dan Fasilitas Belajar terhadap Motivasi Belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan 2 pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

adalah 44,6% sedangkan sisanya sebesar 55,4% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti. 

Perhitungan sumbangan efektif dan sumbangan relatif digunakan 

untuk mengetahui konstribusi masing-masing variabel independen (persepsi 

mahasiswa mengenai kompetensi dosen dan fasilitas belajar) terhadap 

perubahan variabel dependen (motivasi belajar). Dari hasil perhitungan 

diketahui bahwa variabel persepsi mahasiswa mengenai kompetensi dosen 

memberikan sumbangan relatif sebesar 58,1 % dan sumbangan efektif sebesar 

33,8%. Variabel fasilitas belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 8,7% 

dan sumbangan efektif sebesar 10,4%. Perbandingan antara nilai sumbangan 

relatif dan efektif dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi mahasiswa 

mengenai kompetensi dosen memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap 

motivasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 dibandingkan variabel fasilitas 

belajar. Hal ini dikarenakan variabel persepsi mahasiswa mengenai 

kompetensi dosen mampu membangkitkan dan menciptakan motivasi belajar 

Dasar Akuntansi Keuangan 2 pada mahasiswa sehingga mahasiswa 

mempunyai dorongan untuk belajar, sedangkan variabel fasilitas belajar 

hanya merupakan faktor pendukung dalam menciptakan motivasi belajar pada 

mahasiswa. 
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D. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan Y= 

49,083 + 0,351X1 + 0,284X2 . Hasil persamaan tersebut menunjukan bahwa 

motivasi belajar dipengaruhi oleh persepsi mahasiswa mengenai kompetensi 

dosen dan fasilitas belajar. Nilai koefisien variabel persepsi mahasiswa 

mengenai kompetensi dosen merupakan variabel yang menyumbang atau 

memberikan pengaruh lebih tinggi terhadap motivasi belajar dari pada 

variabel fasilitas belajar.  

2. Persepsi mahasiswa mengenai kompetensi dosen berpengaruh positif 

terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 FKIP UMS. Hal ini dapat dilihat 

berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda (uji t) memperoleh thitung > ttabel, 

yaitu 6,727 > 1,981 dan nilai signifikansi ˂ 0,05 yaitu 0,000 dengan 

sumbangan efektif sebesar 33,8%.  

3. Fasilitas belajar juga berpengaruh positif terhadap motivasi belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan 2 pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 

2013 FKIP UMS. Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda diperoleh 

thitung  > ttabel, yaitu 4,757 > 1,981 dan nilai signifikansi ˂ 0,05 yaitu 0,000 

dengan sumbangan efektif sebesar 10,4%. 

4. Persepsi mahasiswa mengenai kompetensi dosen dan fasilitas belajar 

berpengaruh positif terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 

pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi  angkatan 2013 FKIP UMS. Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan analisis uji F diperoleh Fhitung > Ftabel, yaitu 46,634 

> 3,074 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Dengan hasil uji koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,446 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 

persepsi mahasiswa mengenai kompetensi dosen dan fasilitas belajar 

terhadap motivasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2013 FKIP UMS adalah sebesar 44,6% 
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sedangkan 55,4 % sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

oleh peneliti. 
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