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PENGUASAAN MATERI AKUNTANSI HARGA POKOK PRODUK 

DITINJAU DARI PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN 

DISIPLIN BELAJAR PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI 

ANGKATAN 2015 UNIVERSTAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 1) pengaruh penggunaan media 

pembelajaran terhadap penguasaan materi akuntansi harga pokok produk. 2) 

pengaruh disiplin belajar terhadap penguasaan materi akuntansi harga pokok produk. 

3) pengaruh penggunaan media pembelajaran dan disiplin belajar terhadap

penguasaan materi akuntansi harga pokok produk. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif Asosiatif.Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2015 yang berjumlah 225.Sampel penelitian ini 

berjumlah 70 mahasiswa yang diambil dengan teknik Quota Sampling.Metode 

pengumpulan data menggunakan angket dan dokumentasi.Uji prasyarat analisis data 

meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas.Koefisien determinasi, 

sumbangan efektif dan sumbangan relatif. Hasil analisis regresi memperoleh 

persamaan regresi Y = 13,790 + 0,161X1 + 0,279X2. Kesimpulannya adalah 1) ada 

pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap penguasaan materi akuntansi 

harga pokok produk. Hal ini berdasarkan uji t diketahui bahwa nilai sig 0,009 < 0,05 

pada taraf signifikan 5% dengan sumbangan efektif 17,50% dan sumbangan relatif 

47%. 2)  ada pengaruh disiplin belajar terhadap penguasaan materi akuntansi harga 

pokok produk. Hal ini berdasarkan uji t diketahui bahwa nilai sig 0,005 < 0,05 pada 

taraf signifikan 5% dengan sumbangan efektif 19,34% dan sumbangan relatif 53%. 

3) ada pengaruh penggunaan media pembelajaran dan disiplin belaja rmahasiswa

terhadap penguasaan materi akuntansi harga pokok produk. Hal ini berdasarkan uji f 

diketahui bahwa nilai sig 0,000 < 0,05 pada taraf signifikan 5%. 4) koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 0,369 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh penggunaan

media pembelajaran dan disiplin belajar terhadap penguasaan materi akuntansi harga 

pokok produk adalah sebesar 36,9% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel 

lain. 

Kata Kunci: Penguasaan Materi, Penggunaan Media Pembelajaran, Disiplin Belajar 

Mahasiswa 

Abstract 
The purpose of this study is to determine 1) the effect of the use of instructional 

media on the mastery of accounting material for staple goods prices. 2) the effect of 

learning discipline on the mastery of the product cost accounting material. 3) the 

influence of the use of instructional media and learning discipline on the mastery of 

accounting material for product cost.This research is a quantitative associative 

research. The population in this study is students of accounting education class of 

2015 totaling 225. The sample of this study amounted to 70 students taken by Quota 

Sampling technique. Data collection methods use questionnaires and documentation. 

Data analysis prerequisite tests include normality test, linearity test, 

multicollinearity test. The coefficient of determination, effective contribution and 
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relative contribution.The results of regression analysis obtained regression equation 

Y = 13,790 + 0,161X1 + 0,279X2. The conclusion is 1) there is an influence of the 

use of instructional media on the mastery of the cost of product accounting 

materials. This is based on the t test, it is known that the sig value is 0.009 <0.05 at a 

significant level of 5% with an effective contribution of 17.50% and a relative 

contribution of 47%. 2) there is the influence of learning discipline on the mastery of 

product cost accounting materials. This is based on the t test, it is known that the sig 

value is 0.005 <0.05 at a significant level of 5% with an effective contribution of 

19.34% and a relative contribution of 53%. 3) there is an influence of the use of 

learning media andlearning discipline on the mastery of the product cost accounting 

material. This is based on the f test, it is known that the sig value is 0.000 <0.05 at a 

significant level of 5%. 4) the coefficient of determination (R2) of 0.369 indicates 

that the magnitude of the effect of the use of learning media and learning discipline 

on the mastery of accounting material the cost of goods is 36.9% while the rest is 

influenced by other variables. 

Keywords: Mastery of Material, Use of Learning Media, Learning Discipline 

1. PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi sebagai lembaga yang membekali peserta didik dengan penekanan 

nalar, pemahaman pengetahuan serta penguasaan konsep berdasarkan keterkaitan 

antara teori dengan pengaplikasiannya dalam dunia praktik, berperan penting 

menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran yang 

diikutinya. Dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003, dijelaskan bahwa 

pendidikan adalah 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasanan belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara. 

Pada mata kuliah Akuntansi Harga Pokok Produk mahasiswa mempunyai 

penguasaan materi yang berbeda-beda.Perbedaan ini dapat dilihat dari masih 

banyaknya mahasiswa yang tidak paham tentang soal yang dikeluarkan pada saat 

Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS), meskipun ujian 

tersebut bersistem open book. Sehingga banyak mahasiswa yang tidak mampu 

mengerjakannya dan hanya mengerjakan sebisanya dan hasil belajarnya pun belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan banyak yang mengulang di 

semester Pendek ataupun di semester depan. 
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Pada dasarnya mahasiswa menguasai materi setelah dosen menerangkan, 

namun dalam menguasai materi tersebut ada yang cepat dan ada yang lambat. Dalam 

proses belajar mengajar ini  tentunya dosen mengharapkan peserta didiknya 

menguasai materi yang diajarkan selama satu semester. Dengan penguasaan materi 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi penguasaan materi mahasiswa adalah 

penggunaan media pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta 

didik.Penggunaan media pembelajaran salah satu jenis metode yang bisa dilakukan 

oleh dosen agar pembelajaran tidak monoton. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar adalah disiplin belajar 

mahasiswa. Di dalam pengelolaan pengajaran, disiplin merupakan suatu masalah 

penting. Tanpa adanya kesadaran akan keharusan melaksanakan aturan yang sudah 

ditentukan sebelumnya pengajaran tidak mungkin mencapai target yang maksimal. 

Menurut Slameto (2010:67) “Agar siswa belajar lebih maju, siswa harus disiplin baik 

di sekolah, di rumah dan di perpustakaan’’. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut dalam judul penelitian : “Penguasaan Materi 

Akuntansi Harga Pokok Produk Ditinjau Dari Penggunaan Media Pembelajaran 

Disiplin Belajar Mahasiswa Pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan 2015 

Universitas Muhammadiyah Surakarta’’. 

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.Jadi penelitian ini 

termasuk penelitian asosiatif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan instrument yang berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket 

yang sebelumnya diuji cobakan pada subjek uji coba sebanyak 20 mahasiswa yang 

menjadi sampel dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2015 yang berjumlah 225 mahasiswa kemudian 

diambil 70 mahasiswa sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah quota sampling.Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan 

angket.Uji prasyarat analisis data meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji 
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multikolinearitas. Teknik analisis data untuk  hipotesis menggambarkan analisis 

regresi linear ganda, uji t, uji F, koefisien determinasi, sumbangan efektif dan 

sumbangan relatif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian 

Hasil prasyarat analisis pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji linearitas, uji 

multikolinearitas dapat dilihat pada paparan sebagai berikut: 

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas 

Variabel N Probabilitas 

signifikansi 

Tingkat 

Kesalahan 
kesimpulan 

Penguasaan Materi 

Akuntansi HPP 
70 0,149 0,05 Normal 

Penggunaan Media 

Pembelajaran 
70 0,295 0,05 Normal 

Disiplin Belajar 70 0,545 0,05 Normal 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Dari tabel di atas diketahui masing-masing variabel Penguasaan Materi 

Akuntansi HPP, Penggunaan Media Pembelajaran, dan Disiplin Belajar Mahasswa 

nilai probabilitas signifikansi > 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari masing-

masing variabel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Tabel 2 Hasil Uji Linearitas 

Variabel Sign. 
Tingkat 

kesalahan 
Keterangan 

Penggunaan Media 

Pembelajaran 
0,468 0,05 Linier 

Disiplin Belajar 0,329 0,05 Linier 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (P Value sig.) 

pada baris deviation from linearity untuk penggunaan media pembelajaran sebesar 

0,468 dan disiplin belajar sebesar 0,329. Karena signifikansi lebih dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa antara variabel penggunaan media pembelajaran (X1) dan 
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disiplin belajar (X2) dan penguasaan materi akuntansi harga pokok produk (Y) 

terdapat pengaruh yang linier. 

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas 

No. Variabel Tolerance VIF α Keterangan 

1. Penggunaan 

media 

0,645 1,551 10 Bebas 

multikolinieritas 

2. Disiplin belajar 
0,645 1,551 10 

Bebas 

multikolinieritas 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tolarance Value di atas angka 0,1 

dan VIF < 10, sehingga tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 4 Ringkasan Hasil Uji Regresi Linear ganda 

Model Koefisien 

Regresi 

t 

hitung 

Sig R R
2

F 

Konstanta (a) 13,790 2,938 0,005 

Penggunaan Media 

Pembelajaran (X1) 
0,161 2,700 0,009 

Disiplin Belajar 

Mahasiswa (X2) 
0,279 2,922 0,005 

Summary 0,607 0,369 

Regression Anova 0,000 19,569 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Berdasarkan tabel ringkasan hasil uji regresi berganda di atas diperlukan 

persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. 

Y = 13,790 + 0,161X1 + 0,279X2

Persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a= 13,790, Dari hasil tersebut menunjukkan penggunaan media pembelajaran dan 

disiplin belajar mahasiswa mempunyai pengaruh terhadap 

penguasaan materi akuntansi harga pokok produk. 

b1= 0,161, Dari hasil tersebut menunjukkan pengaruh yaitu apabila penggunaan 

media pembelajaran semakin sering maka akan mempengaruhi 

penguasaan materi akuntansi harga pokok produk semakin 

bertambah. 

b2 = 0,279, Dari hasil tersebut menunjukkan pengaruh positif yaitu apabila disiplin 

belajar mahasiswa semakin tinggi maka akan mempengaruhi 
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penguasaan materi akuntansi harga pokok produk semakin 

bertambah. 

3.2 Pembahasan 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis ke-1 diterima, yaitu ada pengaruh 

yang signifikan penggunaan media pembelajaran terhadap penguasaan materi 

akuntansi harga pokok produk.Dengan hasil perhitungan dan analisis diperoleh nilai 

koefisien regresi 0,161 dan nilai signifikansi 0,009. Karena nilai koefisien garis 

regresi yang positif dan nilai signifikansi 0,009 < 0,05. Selain itu diperoleh 

sumbangan efektif penggunaan media pembelajaran sebesar 17,50% dan sumbangan 

relatif 47% terhadap perubahan variabel penguasaan materi akuntansi harga pokok 

produk. Sehingga jika mahasiswa ingin meningkatkan penguasaan materi akuntansi 

harga pokok produk, maka penggunaan media pembelajaran perlu ditingkatkan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Khairunisa (2015) menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan media 

pembelajaran terhadap prestasi belajar mengetik manual siswa. Jadi penggunaan 

media pembelajaran yang tepat akan mempermudah mahasiswa dalam pembelajaran 

penguasaan materi akuntansi harga pokok produk.  

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis ke-2 diterima, yaitu ada 

pengaruh yang signifikan disiplin belajar terhadap penguasaan materi akuntansi 

harga pokok produk.Dengan hasil perhitungan dan analisis diperoleh nilai koefisien 

regresi 0,279 dan nilai signifikansi 0,005. Karena nilai koefisien garis regresi yang 

positif dan nilai signifikansi 0,005 < 0,05. Selain itu diperoleh sumbangan efektif 

disiplin belajar sebesar 19,34% dan sumbangan relatif 53% terhadap perubahan 

variabel penguasaan materi akuntansi harga pokok produk. Sehingga jika mahasiswa 

ingin meningkatkan penguasaan materi akuntansi harga pokok produk, maka disiplin 

belajar juga perlu ditingkatkan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian setiawan (2015) menyimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh positif disiplin belajar terhadap prestasi belajar. Disiplin 

belajar yang tinggi akan memberikan dorongan berprestasi secara maksimal. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis ke-3 diterima, yaitu ada 

pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran dan disiplin belajar 
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mahasiswa secara bersama-sama terhadap penguasaan materi akuntansi harga pokok 

produk.Dengan hasil perhitungan dan analisis diperoleh nilai signifikansi dan nilai 

signifikansi 0,000. Karena nilai koefisien garis regresi yang positif dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05.  

Secara bersama-sama kedua variabel bebas mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan yang pengaruhnya sebesar 36,9%, tapi masih ada variabel lain yang dapat 

mempengaruhi keberhasilan penguasaan materi akuntansi harga pokok produk 

sebesar 63,1% yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Penelitian ini juga 

membuktikan bahwa disiplin belajar mahasiswa memiliki pengaruh yang lebih besar 

dibandingkan dengan penggunaan media pembelajaran terhadap penguasaan materi 

akuntansi harga pokok produk. Hal ini ditunjukkan dengan sumbangan efektif 

disiplin belajar mahasiswa sebesar 19,34% dan penggunaan media pembelajaran 

sebesar 17,50% terhadap penguasaan materi akuntansi harga pokok produk. 

Diketahui juga sumbangan relatif disiplin belajar mahasiswa sebesar 53% dan 

penggunaan media pembelajaran sebesar 47% terhadap penguasaan materi akuntansi 

harga pokok produk. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan setyawan (2015) 

dan teori Slameto (2010:54) menyatakan bahwa penguasaan materi  dipengaruhi oeh 

dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal disini berupa 

disiplin belajar mahasiswa dan faktor eksternal berupa penggunaan media 

pembelajaran. Sehingga penggunaan media pembelajaran dan disiplin belajar 

mahasiswa secara bersama-sama akan menjadi faktor pendukung untuk 

meningkatkan penguasaan materi akuntansi harga pokok produk. 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

Ada pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran terhadap 

penguasaan materi akuntansi harga pokok produk dengan sumbangan sebesar 

17,50%. 

Ada pengaruh yang signifikan disiplin belajar terhadap penguasaan materi 

akuntansi harga pokok produk dengan sumbangan sebesar 19,34%. 
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Ada pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran dan disiplin 

belajar terhadap penguasaan materi akuntansi harga pokok produk dengan 

sumbangan total sebesar 36,9% 
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