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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi persepsi mahasiswa 

tentang cara mengajar dosen dan perilaku belajar mahasiswa terhadap pemahaman 

konsep akuntansi perusahaan dagang pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta baik 

secara parsial maupun simultan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah asosiatif kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2014 yang berjumlah 211 mahasiswa dengan sampel 131 

mahasiswa yang diambil dengan teknik proposional non random sampling. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan metode angket yang telah diuji dengan uji 

validitas dan uji reliabilitas. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi 

berganda, uji t, uji F, sumbangan efektif dan sumbangan relatif.  

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) ada pengaruh 

yang signifikan antara persepsi mahasiswa tentang cara mengajar dosen terhadap 

pemahaman konsep akuntansi perusahaaan dagang berdasarkanuji t diperoleh thitung 

> ttabel , yaitu 2,620>1,984 dan nilai signifikan < 0,05, yaitu 0,01. 2) ada pengaruh 

yang signifikan antara perilaku belajar mahasiswa terhadap pemahaman konsep 

akuntansi perusahaaan dagang berdasarkan uji t diperoleh thitung > ttabel , yaitu 

3,384>1,984 dan nilai signifikan < 0,05, yaitu 0,001. 3) ada pengaruh yang signifikan 

antara persepsi mahasiswa tentang cara mengajar dosen dan perilaku belajar 

mahasiswa terhadap pemahaman konsep akuntansi perusahaaan dagang berdasarkan 

uji F diketahui Fhitung>Ftabel 17,197>3,00 dengan nilai signifikan 5%. Hasil 

perhitungan untuk nilai 𝑅2 diperoleh 21,2% pemahaman konsep akuntansi 

perusahaan dagang dipengaruhi oleh persepsi mahasiswa tentang cara mengajar 

dosen dan perilaku belajar mahasiswa, sisanya 78,8 % dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci:  Pemahaman Konsep, Cara Mengajar Dosen, Perilaku Belajar. 
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Abstract 

The purpose of this study is to determine contribution the effects of student’s 

perceptions about the lecturer’s teaching techniques and the effects of the student’s 

learning behavior towards the comprehension of trading company’s accounting 

concept in the Accounting department and teacher training and education faculty of 

University of Muhammadiyah Surakarta either partially or simultaneously.  

The type of this research is associative quantitative. The population in this study 

were the 2014 students’ generation of accounting department of University of 

Muhammadiyah Surakarta, amounting to 211 students with a sample of 131 students 

were taken with proposional non random sampling technique. Data collection 

techniques using questionnaires that have been tested by validity and reliability 

testing. Technical analysis of the data used in this research is multiple regression, t-

test, F-test, the effective contribution and relative contribution. 

The conclusion that can be drawn from this study are: 1) there is a significant 

relationship between students’ perceptions about the lecturer’s teaching techniques 

towards the comprehension of trading company’s accounting concept based on t-test 

resulting thitung > ttabel , which is 2,620>1,984 and significant value < 0,05, which is 

0,01. 2) there is a significant relationship between students’ learning behavior towards 

the the comprehension of trading company’s accounting concept based on t-test 

resulting thitung > ttabel, which is 3,384>1,984 and significant value < 0,05, which is 

0,001. 3) There is a significant relationship between students’ perceptions about the 

lecturer’s teaching techniques and students’ learning behavior towards towards the 

comprehension of trading company’s accounting concept based on F-test resulting 

Fhitung>Ftabel 17,197>3,00  with significant value of 5%. The result of the 

calculation to the value of 𝑅2 was resulting 21,2% understanding trading company’s 

accounting concept affected by the students’ perception the lecturer’s teaching 

techniques and students' learning behavior, the remaining 78,8% is influenced by 

other variables that is not examined in this study. 

 

Key Words:  Concept Comprehention, Lecturers’ teaching technique, Students’ 

learning behavior. 

 

 

 

mailto:novita1794@gmail.com


 

3 
 

Pendahuluan  

Dalam menghadapi persaingan global pendidikan akuntansi di 

Indonesia harus mampu menghasilkan lulusan yang beretika dan bermoral 

tinggi. Karena pendidikan akuntansi harus menghasilkan akuntan yang 

profesional sejalan dengan perkembangan kebutuhan  jasa akuntansi di masa 

yang akan datang. Undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan 

bahwa fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional yang telah dirumuskan dalam 

tentang sistem pendidikan nasional yang berbunyi: 

 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 

berkembangnya  potensi untuk 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.  

 

Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan nilai-nilai profesi 

sebagai seorang akuntan yang profesional kepada mahasiswa. Pemahaman 

konsep merupakan salah satu tolak ukur bagi dosen tentang keberhasilan 

belajar dan tingkat pemahaman proses belajar mengajar. Dalam mencapai 

pemahaman konsep yang maksimal mahasiswa juga mengalami beberapa hal 

yang mendukung maupun yang menghambat. Menurut Walgito (2005: 195) : 

Salah satu sifat dari berpikir adalah goal directed yaitu berpikir tentang 

sesuatu, untuk memperoleh pemecahan masalah atau mendapatkan 

sesuatu yang baru. Berpikir  juga dapat dipandang sebagai pemrosesan 

informasi dari stimulus yang ada (starting position), sampai pemecahan 

masalah (finishing position) atau goal state.  

 

Salah satunya adalah pada mata kuliah Akuntansi Perusahaan Dagang 

karena masih banyak yang mendapatkan hasil nilai rendah. Dalam wawancara 

dengan dosen Akuntansi Perusahaan Dagang hasil rata-rata tiap tahun nilai 

Akuntansi Perusahaan Dagang yang mendapat nilai D dan E adalah 15%, nilai 

C dengan tingkat pemahaman yang rendah adalah 25%, yang mendapat nilai 

A dan B berarti memiliki pemahaman konsep yang baik adalah 60%.  

Mata kuliah Akuntansi Perusahaan Dagang masih sulit dipahami oleh 

mahasiswa karena menyangkut masalah perhitungan, kecenderungan 
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mahasiswa yang belajar dengan pola menghafal tetapi tidak memahami mata 

kuliahyang diajarkan. Kesulitan yang dialami pada perhitungan retur 

penjualan, asuransi yang dibayar di muka dan jurnal penyesuaian.  

Dalam kegiatan belajar mengajar memerlukan tenaga pengajar atau 

dosen yang dapat mendukung tujuan pendidikan. Menurut Buchari, Alma 

(2008:3) menjelaskan “kegiatan mengajar merupakan suatu keterampilan yang 

dengan sendirinya dapat dipelajari, sebagai suatu ilmu yang juga sebagai seni”. 

Cara mengajar dosen di dalam kelas dapat mempengaruhi mahasiswa dalam 

memahami suatu materi perkuliahan. Karena setiap mahasiswa memilki 

persepsi yang berbeda-beda tentang cara mengajar dosen. Menurut Stepsen 

(2001:88) “Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses di mana individu-

individu pengorganisasian dan menafsirkan indera mereka agar dapat 

memberikan makna pada lingkungan mereka.”   

Selain faktor tenaga pengajar atau dosen,  perilaku belajar mahasiswa 

yang terdiri dari kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca buku, 

kunjungan ke perpustakaan, dan kebiasaan menghadapi ujian pun amat sangat 

penting peranannya dalam mendukung program development country. 

Menurut Slavin (2011: 176):  

Teori pembelajaran perilaku (behavioral learning theories) terpusat 

pada cara yang dengan cara itu konsekuensi perilaku yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan mengubah perilaku seseorang 

secara kelama-lamaan dan cara ketika seseorang mencontohkan 

perilakunya kepada orang lain. 

 

Perilaku belajar secara terus-menerus dilakukan dengan bimbingan dan 

pengawasan serta keteladanan dalam semua aspek dan kreatifitas pendidikan. 

Selain itu, terdapat kondisi dan situasi perkuliahan yang diciptakan untuk 

mendukung berlangsungnya kreatifitas dan kegiatan-kegiatan lain dalam 

konteks pembelajaran bukan dirasakan sebagai beban, melainkan sebagai 

kebutuhan. 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh persepsi 

mahasiswa tentang cara mengajar dosen terhadap pemahaman konsep 

Akuntansi Perusahaan Dagang pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
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Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Untuk mengetahui pengaruh perilaku belajar mahasiswa terhadap 

pemahaman konsep Akuntansi Perusahaan Dagang pada Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa 

tentang cara mengajar dosen dan pengaruh perilaku belajar mahasiswa 

terhadap pemahaman konsep Akuntansi Perusahaan Dagang pada Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

Metode penelitian  

Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

angkatan tahun 2014 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif 

karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau 

hubungan antar variabel atau lebih. Pendekatan penelitian ini adalah 

kuantitatif. Jadi penelitian ini termasuk penelitian asosiatif kuantitatif. 

Pengambilan sampel menurut Sugiyono (2010: 116), “Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimilki oleh populasi tersebut.” Penentuan 

jumlah populasi sebanyak 211 mahasiswa jadi diperoleh sampel 131 

mahasiswa dengan taraf signifikasi 5%. 

Menurut Sugiyono (2010: 116), “Teknik sampling adalah merupakan 

teknik pengambilan sampel.” Penentuan teknik sampling menggunakan 

sampling insidental. Sampling insidental adalah adalah teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, 

bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen yang berupa item-

item pernyataan dalam bentuk angket yang sebelumnya diuji cobakan pada 

subjek uji coba sebanyak 20 mahasiswa yang tidak menjadi sampel dalam 

penelitian. Hasil coba instrumen dianalisis dengan menggunakan uji validitas 
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dan uji reliabilitas. Hasil dari pengumpulan data kemudian diuji dengan teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji 

F, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif.  

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berdasarkan uji validitas diketahui semua item pernyataan dari variabel 

persepsi mahasiswa tentang cara mengajar dosen (X1), perilaku (X2) 

dinyatakan valid. Hal tersebut dibuktikan karena dan nilai rhitung>rtabel 

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

karena memiliki rhitung>rtabel dengan rtabel 0,444 variabel persepsi mahasiswa 

0,938 dan variabel perilaku belajar mahasiswa 0,942.  

Dari 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 Lilieforts atau dalam program SPSS disebut juga 

dengan Kolmogrov-Smirnov menyimpulkan bahwa data dari persepsi 

mahasiswa tentang cara mengajar dosen (X1), perilaku belajar mahasiswa (X2)  

dan pemahaman konsep akuntansi perusahaan dagang (Y)  dengan taraf 

signifikasi > 0,05.  Untuk variabel yaitu persepsi mahasiswa tentang cara 

mengajar dosen (X1) sebesar 0,087 > 0,05. Variabel perilaku belajar 

mahasiswa 0,072 > 0,05. Variabel pemahaman konsep akuntansi perusahaan 

dagang yaitu sebesar 0,053 >0,05. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji linearitas yang digunakan untuk 

mengetahui apakah model hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat merupakan garis lurus (hubungan linear) atau untuk mengetahui apakah 

setiap variabel bebas dan variabel terikat bersifat linear atau tidak yang 

menggunakan bantuan SPSS For Windows 15.0 antara varibel persepsi 

mahasiswa tentang cara mengajar dosen terhadap pemahaman konsep 

akuntansi perusahaan dagang menunjukkan bahwa mempunyai hubungan 

linear dengan Fhitung< Ftabel yaitu 0,916 < 3,00 dan dengan nilai signifikansi 

0,001 > 0,05 dan variabel perilaku belajar mahasiswa terhadap pemahaman 



 

7 
 

konsep akuntansi perusahaan dagang menunjukkan 1,167 < 3,00 dan nilai 

signifikansi 0,00> 0,05. 

Uji prasyarat analisis telah terpenuhi, kemudian dilakukan analisis 

regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows 

15.0. hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa tentang cara 

mengajar dosen dan perilaku belajar mahasiswa mempunyai kontribusi 

terhadap pemahaman konsep akuntansi perusahaan dagang. Hal ini dapat 

dilihat dari persamaan regresi linear yaitu Y = 3,032+ 0,181X1 + 0,217X2. 

Berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-

masing variabel independen bernilai positif antara persepsi mahasiswa tentang 

cara mengajar dosen dan perilaku belajar mahasiswa secara bersama-sama 

berkontribusi terhadap pemahaman konsep akuntansi perusahaan dagang.  

Variabel Persepsi Mahasiswa Tentang Cara Mengajar Dosen Terhadap 

Pemahaman Konsep Akuntansi Perusahaan Dagang. Uji hipotesis pertama 

yang diajukan adalah “ada pengaruh antara persepsi mahasiswa tentang cara 

mengajar dosen  terhadap pemahaman konsep akuntansi perusahaan dagang” 

diketahui bahwa, koefisien arah regresi dari variabel persepsi mahasiswa 

tentang cara mengajar dosen (b1) sebesar 0,181 bernilai positif. Berdasarkan 

uji keberartian koefisien regesi linear ganda untuk variabel persepsi mahasiswa 

tentang cara mengajar dosen (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 2,620 >1,984 dan 

nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,010 dengan sumbangan efektif sebesar 

8,7608% dan sumbangan relatif 41,3245%. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel persepsi mahasiswa tentang cara mengajar dosen maka akan semakin 

baik pula pemahaman konsep atau sebaliknya semakin rendah persepsi 

mahasiswa tentang cara mengajar dosen, maka semakin rendah pula 

pemahaman konsep.  

Variabel Perilaku Belajar Mahasiswa Terhadap Pemahaman Konsep 

Akuntansi Perusahaaan Dagang. Hasil uji hipotesis kedua diketahui koefisien 

regresi perilaku belajar mahasiswa (b2) sebesar 0,217 bernilai positif sehingga 

perilaku belajar mahasiswa berpengaruh terhadap pemahaman konsep 

akuntansi perusahaan dagang, yang berarti semakin baik perilaku belajar 
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mahasiswa maka akan semakin tinggi pemahaman konsep atau sebaliknya 

semakin buruk perilaku belajar mahasiswa maka semakin rendah pula 

pemahaman konsep. Berdasarkan uji t untuk variabel perilaku belajar 

mahasiswa (b2) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 3,384 > 1,984 dan nilai signifikansi 

< 0,05, yaitu 0,01 dengan sumbangan efektif sebesar 8,7608% dan sumbangan 

relatif 58,4962%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin baik perilaku belajar mahasiswa maka semakin baik pula pemahaman 

konsep atau sebaliknya semakin buruk perilaku belajar mahasiswa maka akan 

semakin rendah pemahaman konsep. 

Variabel Persepsi Mahasiswa Tentang Cara Mengajar Dosen dan 

Perilaku Belajar Mahasiswa terhadap Pemahaman Konsep Akuntansi 

Perusahaan Dagang. Berdasarkan uji keberartian regresi linier ganda atau uji F 

diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel yaitu 17,197>3,00 dengan nilai signifikansi 

< 0,05 yaitu 0,000. Hal ini menujukkan bahwa pemahaman konsep memiliki 

kecenderungan yang sama dengan adanya kombinasi yang diikuti oleh persepsi 

mahasiswa tentang cara mengajar dosen dan perilaku belajar mahasiswa. 

Koefisien determinasi sebesar 21,2% yang artinya bahwa ada pengaruh yang 

diberikan oleh kombinasi variabel persepsi mahasiswa tentang cara mengajar 

dosen dan perilaku belajar mahasiswa terhadap pemahaman konsep akuntansi 

perusahaan dagang  sebesar 21,2% sedangkan 78,8% dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti oleh penulis. 

 

Kesimpulan  

a. Ada pengaruh yang signifikan antara persepsi mahasiswa tentang cara 

mengajar dosen terhadap pemahaman konsep akuntansi perusahaaan 

dagang pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan  Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasarkan uji t 

diperoleh thitung > ttabel , yaitu 2,620 >1,984 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,010. 

b. Ada pengaruh yang signifikan antara perilaku belajar mahasiswa terhadap 

pemahaman konsep akuntansi perusahaaan dagang pada mahasiswa 
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Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  

Universitas Muhammadiyah Surakarta berdasarkan uji t diperoleh thitung > 

ttabel , yaitu 3,384 > 1,984 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 

c. Ada pengaruh yang signifikan antara persepsi mahasiswa tentang cara 

mengajar dosen dan perilaku belajar mahasiswa terhadap pemahaman 

konsep akuntansi perusahaaan dagang pada mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas 

Muhammadiyah Surakarta berdasarkan uji F diketahui Fhitung>Ftabel 

17,197>3,00 dengan nilai signifikan 5%. 
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