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KONTRIBUSI FREKUENSI BELAJAR DAN KEAKTIFAN 

BERORGANISASI TERHADAP KESULITAN BELAJAR 

AKUNTANSI PERPAJAKAN 

Nama: Rukmana Adiyati, Pembimbing: M. Yahya 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

E-Mail: ruckmana_adiyati@yahoo.co.id 

 

Abstract 

The purpose of this study to find out: 1. Contributions frequency of learning on 
learning difficulties Tax Accounting courses. 2. Contributions liveliness organize 
against learning difficulties Tax Accounting courses. 3. The significant contribution 
between the frequency and activity of organizational learning together against 
difficulties learning courses Tax Accounting Accounting Education Student 
Guidance and Counseling UMS force 2012/2013. This research was conducted at the 
Faculty of Education, University of Muhammadiyah Surakarta, Pabelan, Kartasura. 
The population in this study were all students of 2012/2013 were active in the 
organization amounted to 73 students, sample of 58 students who are active in the 
HMP, the technique used is non probability sampling-sampling purposive. The 
technique of collecting data using questionnaires, documentation and documentation. 
Data were analyzed using multiple linear regression analysis, F test, t-test, R2, the 
calculation of the relative contribution and effective contribution. The results of this 
study are: 1. Frequency of learning contributes to learning difficulties, based on the 
results of the ttest analysis that t count > ttable, is 5.340 > 2.004 and significance < 
0.05, that is 0.000, and the effective contribution of 26,3%. 2. The active 
participation contribute to organizational learning difficulties, the results of the ttest 
analysis that tcount > ttable, 5,001 > 2,004 and the significance value < 0.05, namely 
0.006, the effective contribution of 7.4%. 3. Frequency of learning and organize the 
activity contribute together to the learning difficulties, the results of the F test 
analysis the gain of F > Ftable, is 28.519 > 3.165 and significance value < 0.05, 
namely 0.000. 4. The coefficient of determination obtained a value of 0.337 or 
contributions given frequency and activity of organizational learning for learning 
disabilities at 33.7%, while 66.3% are influenced by other factors. 

 

Keyword: 
Keywords: frequency of learning, active organization, and learning difficulties. 
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Abstrak 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1. Kontribusi frekuensi belajar terhadap 
kesulitan belajar mata kuliah Akuntansi Perpajakan. 2. Kontribusi keaktifan 
berorganisasi terhadap kesulitan belajar mata kuliah Akuntansi Perpajakan. 3. 
Kontribusi yang signifikan antara frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi 
secara bersama-sama terhadap kesulitan belajar mata kuliah Akuntansi Perpajakan 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2012/2013. Penelitian ini 
dilakukan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh mahasiswa angkatan 2012/2013 yang aktif dalam organisasi berjumlah 73 
mahasiswa, sampel 58 mahasiswa yang aktif dalam HMP, teknik sampling non 
probability sampling-sampling purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear 
ganda, uji F, uji t, uji R2,perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Hasil 
penelitian ini adalah: 1. Frekuensi belajar berkontribusi terhadap kesulitan belajar, 
berdasarkan hasil analisis uji t bahwa thitung > ttabel, yaitu 5,340 > 2,004 dan 
signifikansi <0,05, yaitu 0,000, dan sumbangan efektif sebesar 26,3%. 2. Keaktifan 
berorganisasi berkontribusi terhadap kesulitan belajar, hasil analisis uji t bahwa thitung 
> ttabel, 5,001 > 2,004 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,006, dengan sumbangan 
efektif sebesar 7,4%. 3. Frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi berkontribusi 
bersama-sama terhadap kesulitan belajar, hasil analisis uji F yang memperoleh Fhitung 
> Ftabel, yaitu 28,519 > 3,165 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 4. Koefisien 
determinasi diperoleh nilai sebesar 0,337 atau kontribusi yang diberikan frekuensi 
belajar dan keaktifan berorganisasi terhadap kesulitan belajar sebesar 33,7% 
sedangkan 66,3% dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Kata Kunci: 

Kata Kunci: frekuensi belajar, keaktifan berorganisasi, dan kesulitan belajar. 
 

Pendahuluan 

Kesulitan belajar merupakan hal yang banyak dirasakan oleh peserta didik 

ketika dihadapkan dengan banyak mata kuliah yang harus dipahami dan dikuasai. 

Kesulitan belajar tidak memandang tingkat intelegensi yang dimiliki oleh peserta 

didik, banyak peserta didik dengan intelegensi rendah dapat mengatasi kesulitan 

belajar yang dialami sehingga dapat meraih prestasi belajar yang tinggi, melebihi 

kepandaian peserta didik dengan intelegensi tinggi. Akan tetapi juga tidak dapat 

disanggah bahwa intelegensi yang tinggi dapat memberi peluang yang besar bagi 

peserta didik untuk meraih prestasi belajar yang tinggi, bahkan sangat sedikit 

mengalami kesulitan belajar. Menurut Mulyadi (2010:12), seseorang dikatakan 

berhasil mengatasi kesulitan belajar apabila dapat menguasai sekurang-kurangnya 
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60% dari tujuan yang harus dicapai, dalam hal ini adalah mampu menguasai materi 

sekurang-kurangnya 60%. Teknik yang dapat dipakai adalah dengan menganalisis 

prestasi belajar dalam bentuk nilai hasil belajar. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Abdurrahman (2009:10), menunjukkan bahwa kesulitan belajar lebih 

banyak dialami oleh siswa laki-laki daripada perempuan. Tingkat pengetahuan yang 

rendah, gangguan neurologist, sulitnya untuk memahami materi yang sudah 

diajarkan, masih kurangnya pengulangan materi yang sudah diajarkan, kurangnya 

konsentrasi serta terlalu banyak kegiatan diluar kuliah, dan kurangnya latihan soal 

merupakan beberapa faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik. Kesulitan belajar harus diidentifikasi agar peserta didik mampu 

membenahi cara belajar mereka, dalam hal ini frekuensi belajar dan keaktifan 

berorganisasi bisa membantu mengurangi kesulitan belajar peserta didik khususnya 

mata kuliah Akuntansi Perpajakan.  

Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan suatu proses 

belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil 

belajar. Menurut Djamarah (2011:235), “Kesulitan belajar adalah suatu kondisi 

dimana anak didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, 

hambatan, dan gangguan dalam belajar”. Hambatan-hambatan ini dapat bersifat 

sosiologis, psikologis, ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya. 

Menurut Muhibbin Syah (2004:165), faktor-faktor kesulitan belajar peserta 

didik meliputi gangguan psiko-fisik peserta didik, yaitu: Kognitif (ranah cipta), 

Afektif (ranah rasa), dan Psikomotor (ranah karsa). Menurut Burton dalam Arief 

(jurnal vol.1 2012:2), faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar dapat berupa 

faktor internal yang berasal dari dalam diri individu dan faktor eksternal yang berasal 

dari luar diri individu. 

Menurut Yasin (1992:115), “Frekuensi adalah kerutinan atau sering dalam 

melakukan kegiatan tertentu”. Menurut Rusman (2012:85), “Belajar merupakan 

suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh perubahan perilaku 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungannya”. Menurut Barlow, Reber, dan Anderson yang 

dikutip oleh Muhibbin (2004: 36), “Bahwa dengan penambahan frekuensi belajar, 
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berarti siswa meningkatkan kekerapan belajar dalam memahami materi tertentu, kiat 

ini cukup strategis karena dapat melindungi memori dari kelupaan”. Sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa frekuensi belajar adalah kekerapan dalam berusaha, 

berlatih untuk mendapatkan pengetahuan sehingga ada perubahan tingkahlaku. 

Muhibbin Syah (2008:132), faktor yang memengaruhi frekuensi belajar: 

Faktor Internal berupa sakit, cacat tubuh, intelegensia, bakat, minat, dan motivasi. 

Sedangkan Faktor Eksternal berupa kondisi orang tua, suasana rumah dan keadaan 

ekonomi keluarga, media massa, teman bergaul, lingkungan tetangga, dan aktivitas 

dalam sekolah dan masyarakat. 

Keaktifan berorganisasi yaitu mahasiswa yang perilaku dan tindakannya 

dapat diamati dan dilihat dari keteraturan dan keterlibatannya dalam lembaga 

kemahasiswaan. Aktif dalam organisasi yang dimaksud mengenai “active in 

committee, can show by attending, councils, attending general meeting”. Apabila 

mahasiswa aktif dalam kegiatan organisasi, akan memperoleh manfaat sebagai 

berikut: Memperluas pergaulan; meningkatkan wawasan; meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi; melatih leadership; dan ajang latihan dunia kerja yang 

sesungguhnya. Menurut Davis dan Newstroom dalam Taufan (2011:30), aspek-aspek 

keaktifan berorganisasi adalah: Kedisiplinan dalam organisasi, tanggungjawab dalam 

memperoleh amanah, berpendapat dalam organisasi, dan keterlibatan dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

Penelitian ini relevan dengan penelitian Rina (2011), dengan hasil 

penelitiannya yaitu rutinitas belajar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kesulitan belajar mahasiswa. Serta relevan dengan penelitian Salim (2012), dengan 

hasil penelitiannya yaitu ada pengaruh yang signifikan keaktifan berorganisasi 

terhadap prestasi belajar Mahasiswa. 

Hipotesis yang diajukan yaitu: 1. Terdapat kontribusi yang signifikan 

frekuensi belajar terhadap kesulitan belajar Akuntansi Perpajakan pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2012/2013. 

2. Terdapat kontribusi yang signi- fikan keaktifan berorganisasi terhadap 

kesulitan belajar Akuntansi Perpajakan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS angkatan 2012/2013,  dan 3. Terdapat kontribusi yang signifikan antara 
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frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi terhadap kesulitan belajar Akuntansi 

Perpajakan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2012/2013. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Kontribusi frekuensi 

belajar terhadap kesulitan belajar mata kuliah Akuntansi Perpajakan mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2012/2013; 2. Kontribusi keaktifan 

berorganisasi terhadap kesulitan belajar mata kuliah Akuntansi Perpajakan 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2012/2013; 3. Kontribusi 

yang signifikan antara frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi secara bersama-

sama terhadap kesulitan belajar mata kuliah Akuntansi Perpajakan mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2012/2013. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif-deskriptif. Peneliti 

dituntut untuk menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran data 

dan hasilnya. Sedangkan deskriptif karena penelitian ini tertuju pada penyelesaian 

masalah yang ada pada masa sekarang dengan membuat gambaran atau melukiskan 

secara sistematis terhadap obyek penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

angkatan 2012/2013 yang mengikuti kegiatan organisasi yang berjumlah 73 

mahasiswa. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 58 mahasiswa yang aktif dalam 

Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP). Teknik sampling yang digunakan non 

probability sampling-sampling purposive, karena mengambil sampel dengan 

pertimbangan tertentu. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu angket dan dokumentasi. 

Anget berupa angket tertutup untuk mengumpulkan data frekuensi belajar, keaktifan 

berorganisasi dan kesulitan belajar. Pernyataan positif dan negatif berdasarkan pada 

indikator, penskoran menggunakan skala likert 1 sampai 4. Dokumentasi untuk 

memperoleh data berupa nama dan NIM mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS angkatan 2012/2013. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu: 1. Analisis regresi linier 

berganda, untuk meramalkan perubahan variabel Y yang disebabkan oleh variabel X, 
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serta mengetahui besarnya kontribusi frekuensi belajar (X1) dan keaktifan 

berorganisasi (X2) terhadap kesulitan belajar (Y); 2. Uji partial (uji t) untuk menguji 

adanya kontribusi dari variabel frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi 

terhadap kesulitan belajar mahasiswa secara individu (partial); 3. Uji F untuk 

mengetahui signifikansi kontribusi secara bersama-sama variabel bebas yang dimiliki 

mahasiswa dalam belajar Akuntansi Perpajakan; 4. Sumbangan relatif untuk 

mengetahui seberapa besar sumbangan masing-masing variabel prediktor terhadap 

kriterium Y dan sumbangan efektif untuk mengetahui seberapa besar sumbangan 

yang diberikan masing-masing prediktor terhadap kriteria Y. 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Hasil analisis dan perhitungan angket variabel frekuensi belajar diperoleh 

nilai tertinggi dari penilaian angket responden sebesar 51, penilaian angket terendah 

sebesar 39, nilai mean atau rata-rata angket secara keseluruhan sebesar 45,26, dengan 

median atau nilai tengah sebesar 45,00, modus atau nilai yang sering muncul sebesar 

44 dan standar deviasi  sebesar 3,012. Sedangkan variabel keaktifan berorganisasi 

diperoleh nilai tertinggi dari penilaian angket responden sebesar 53, penilaian angket 

terendah sebesar 37, nilai mean atau rata-rata angket secara keseluruhan sebesar 

43,97, dengan median atau nilai tengah sebesar 43,50, modus atau nilai yang sering 

muncul sebesar 42, dan standar deviasi sebesar 3,934. Dan variabel kesulitan belajar 

diperoleh nilai tertinggi dari penilaian angket responden sebesar 52, penilaian angket 

terendah sebesar 40, nilai mean atau rata-rata angket secara keseluruhan sebesar 

45,84, dengan median atau nilai tengah sebesar 46,00, modus atau nilai yang sering 

muncul sebesar 46 dan standar deviasi sebesar 2,771. 

Berdasarkan uji normalitas, bahwa ketiga variabel berdistribusi normal. 

Berikut disajikan tabel hasil uji normalitas: 
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Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel N 
Harga L0 

sig. Kesimpulan 
Lhit L0,05,58 

Frekuensi Belajar 
Keaktifan Berorganisasi
Kesulitan Belajar 

58 
58 
58 
 

0,080 
0,097 
0,091 

 

0,116 
0,116 
0,116 

 

0,200 
0,200 
0.200 

 

Normal 
Normal 
Normal 

 

Berdasarkan data tabel diatas diketahui harga Lhitung masing-masing variabel 

lebih kecil dari Ltabel dan nilai signifikansi lebih besar 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

Untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear 

atau tidak, digunakan uji lenieritas. Dan hasil uji linieritas sebagai berikut: 

Tabel 2 Hasil Uji Linieritas Data 

Variabel yang 
diukur 

Harga F sig. Kesimpulan Fhitung Ftabel 
X1Y 1,754 F0,05; 11; 45 = 2,009 0,092 Linear 
X2Y 1,746 F0,05; 13; 43 = 1,955 0,085 Linear 

 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa hasil uji linearitas antara variabel 

frekuensi belajar dengan kesulitan belajar Akuntansi Perpajakan dan keaktifan 

berorganisasi dengan kesulitan belajar Akuntansi Perpajakan, menghasilkan nilai 

Fhitung < Ftabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat dalam bentuk linear. 

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa 

frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi memberikan kontribusi terhadap 

kesulitan belajar Akuntansi Perpajakan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS angkatan 2012/2013. Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi linear 

berganda sebagai berikut Y = 21,661+ 0,534X1+0,521X2, adapun interpretasi dari 

persamaan regresi linear berganda tersebut adalah sebagai berikut: 

a = 21,661, yang berarti jika frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi dianggap 

konstan, maka kesulitan belajar Akuntansi Perpajakan akan sama dengan 

21,661. 
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b1 = 0,534, yang berarti jika frekuensi belajar meningkat satu poin maka prestasi 

belajar akan naik sebesar 0,534 dan diasumsikan kesulitan belajar Akuntansi 

Perpajakan akan berkurang (diasumsikan variabel keaktifan berorganisasi 

dianggap konstan). 

b2 = 0,521, yang berarti jika keaktifan berorganisasi meningkat satu poin maka 

prestasi belajar meningkat sebesar 0,521 dan diasumsikan kesulitan belajar 

Akuntansi Perpajakan akan berkurang (dengan asumsi variabel frekuensi belajar 

dianggap konstan). 

Berikut disajikan perbandingan dengan penelitian terdahulu: 

Tabel 3 Perbandingan Hasil Penelitian Variabel Frekuensi Belajar 

Keterangan Peneliti Peneliti Terdahulu 
Hasil Analisis 
Regresi Linier 
Berganda 

Y = 21,661 + 0,534X1 + 
0,521X2 

Y = 66,371 + 0,135X1 + 
0,063X2 

Hasil Uji t thitung > ttabel, yaitu 5,340 > 
2,004 dan nilai signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,000 

thitung > ttabel, yaitu 2,366 > 
2,018 dan nilai signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,001 

Hasil Uji F Fhitung >  Ftabel, yaitu 28,519 
> 3,165 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 
0,000 

Fhitung > Ftabel, yaitu 4,394 > 
3,220 dan nilai signifikansi 
< 0,05, yaitu 0,000 

Sumbangan 
Relatif dan 
Sumbangan 
Efektif 

Sumbangan relatif sebesar 
78,04% dan sumbangan 
efektif sebesar 26,3%. 

Sumbangan relatif sebesar 
26,13% dan sumbangan 
efektif sebesar 0,47%. 

 

Berdasarkan hasil uji t, H0 ditolak jika thitung > ttabel, yaitu 5,340 > 2,004 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti frekuensi belajar memberikan 

kontribusi terhadap kesulitan belajar. Hasil uji F, H0 ditolak, jika Fhitung > Ftabel, yaitu 

28,519 > 3,165 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti varibel 

frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi secara bersama-sama memberikan 

kontribusi terhadap kesulitan belajar. Berdasarkan perbandingan semua uji diatas, 

bahwa penelitian yang dilakukan pada variabel frekuensi belajar terhadap kesulitan 

belajar, hasilnya yaitu penelitian ini relevan atau sesuai dengan penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Kurniawati. 
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Selanjutnya untuk mengetahui perbandingan hasil uji variabel keaktifan 

berorganisasi yang dilakukan dengan peneliti terdahulu dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4 Perbandingan Hasil Penelitian Variabel Keaktifan Berorganisasi 

Keterangan Peneliti Peneliti Terdahulu 
Hasil Analisis 
Regresi Linier 
Berganda 

Y = 21,661 +  0,534X1 + 
0,521X2. 

Y = 0,893 + 0,018X1 + 
0,024X2 

Hasil Uji t thitung > ttabel, yaitu 5,001 > 
2,004 dan nilai signifikansi <  
0,05 yaitu 0,006 

thitung > ttabel, yaitu 4,029 > 
2,003 dan nilai signifikansi < 
0,05  yaitu 0,000 

Hasil Uji F Fhitung > Ftabel, yaitu 28,519 > 
3,165 dan nilai signifi kansi 
< 0,05 yaitu 0,000 

Fhitung > Ftabel, yaitu 12,864 > 
3,162 dan nilai signifikansi < 
0,05 yaitu 0,000 

Sumbangan 
Relatif dan 
Sumbangan 
Efektif 

Sumbangan relatif sebesar 
21,96% dan sumbangan 
efektif 7,4%. 

Sumbangan relatif sebesar 
71,63% dan sumbangan 
efektif 22,56%. 

 

Berdasarkan hasil uji t diatas, H0 ditolak jika thitung > ttabel, yaitu 5,340 > 2,004 

dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hal ini berarti bahwa keaktifan 

berorganisasi memberikan kontribusi terhadap kesulitan belajar. Uji F, H0 ditolak, 

jika Fhitung > Ftabel, yaitu 28,519 > 3,165 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 

Berdasarkan perbandingan semua uji diatas, bahwa penelitian yang dilakukan pada 

variabel keaktifan berorganisasi terhadap kesulitan belajar, hasilnya yaitu penelitian 

ini relevan atau sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Agus Salim. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,337 yang berarti bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh kombinasi variabel frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi 

adalah sebesar 33,7% sedangkan 66,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. Sehingga pengaruh dari kombinasi variabel frekuensi belajar dan keaktifan 

berorganisasi dapat dijadikan acuan dalam mengurangi kesulitan belajar yang 

dialami oleh mahasiswa ditempat lain dengan latar belakang yang sama. Berdasarkan 

hasil sumbangan efektif yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel frekuensi 

belajar memberikan sumbangan efektif sebesar 26,3% dan variabel keaktifan 

berorganisasi memberikan sumbangan efektif sebesar 7,4%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel frekuensi belajar memiliki kontribusi yang lebih 
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dominan terhadap kesulitan belajar Akuntansi Perpajakan dibandingkan variabel 

keaktifan berorganisasi. 

 

Simpulan 

1. Ada kontribusi frekuensi belajar terhadap kesulitan belajar Akuntansi Perpajakan 

pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2012/2013. 

2. Ada kontribusi keaktifan berorganisasi terhadap kesulitan belajar Akuntansi 

Perpajakan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 

2012/2013. 

3. Ada kontribusi frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi terhadap kesulitan 

belajar Akuntansi Perpajakan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

angkatan 2012/2013.  

4. Dari analisis regresi berganda diperoleh persamaan Y = 21,661 + 0,534X1 + 

0,521X2. Persamaan tersebut berarti jika skor frekuensi belajar dan keaktifan 

berorganisasi dianggap 0 atau tidak ada, maka kesulitan belajar mahasiswa hanya 

sebesar 21,661. Apabila skor frekuensi belajar meningkat satu point maka 

prestasi atau nilai Akuntansi Perpajakan akan meningkat sebesar 0,534. Dan jika 

skor keaktifan berorganisasi meningkat satu point maka prestasi atau nilai 

Akuntansi Perpajakan mahasiswa akan meningkat sebesar 0,521, sehingga 

asumsinya kesulitan belajar semakin berkurang (dengan asumsi variabel 

frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi dianggap konstan). 
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