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HASIL BELAJAR DITINJAU DARI MOTIVASI DAN FASILITAS BELAJAR 

SISWA KELAS XI PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI DI SMK 

NEGERI JENAWI TAHUN AJARAN 2017/2018 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh motivasi belajar dan 

fasilitas belajar secara  secara bersama-sama terhadap hasil belajar Akuntansi, (2) 

Pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar Akuntansi, (3) Pengaruh fasilitas 

belajar terhadap hasil belajar Akuntansi. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif dengan populasi penelitian sebesar 105 siswa. Sampel penelitian 

sebanyak 83 siswa yang ditentukan dengan rumus Slovin. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data 

angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan regresi linear ganda.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan 

antara motivasi dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar Akuntansi siswa kelas 

XI di SMK Negeri Jenawi tahun ajaran 2017/2018. Variabel motivasi dan fasilitas 

belajar memberi pengaruh 62,41% terhadap hasil belajar Akuntansi. Sedangkan 

sisnya yaitu 37,59% terdapat pada variabel lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian; (2) Variabel motivasi belajar secara signifikan berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar Akuntansi siswa kelas XI di SMK Negeri Jenawi tahun 

ajaran 2017/2018. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar mampu untuk 

meningkatkan hasil belajar Akuntansi. Motivasi belajar memberikan sumbangan 

relatif 35% dan sumbangan efektif 56,07% terhadap hasil belajar Akuntansi; dan 

(3) Variabel fasilitas belajar secara signifikan berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar Akuntansi siswa kelas XI di SMK Negeri Jenawi tahun ajaran 2017/2018. 

Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas belajar mampu untuk meningkatkan hasil 

belajar Akuntansi. Fasilitas belajar memberikan sumbangan relatif 65% dan 

sumbangan efektif 40,56% terhadap hasil belajar Akuntansi. 

 

Kata kunci: motivasi belajar, fasilitas belajar, hasil belajar Akuntansi 

 

Abstract 

This study aims to find out: (1) The effect of learning motivation and learning 

facilities together on Accounting learning outcomes, (2) The effect of learning 

motivation on Accounting learning outcomes, (2) The effect of learning facilities 

on Accounting learning outcomes. This research is a quantitative study with a 

study population of 105 students. The study sample was 83 students who were 

determined by the Slovin formula. The sampling technique uses proportional 

random sampling. Questionnaire data collection techniques and documentation. 

The data analysis technique uses multiple linear regression. The results of the 

study show that: (1) There is a significant influence between motivation and 
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learning facilities on the learning outcomes of Accounting for grade XI students at 

the Jenawi State Vocational High School 2017/2018 academic year. Motivational 

variables and learning facilities influence 62.41% on Accounting learning 

outcomes. While the sis is 37.59% in other variables not included in the study; (2) 

Learning motivation variables significantly have a positive effect on Accounting 

learning outcomes of class XI students at the Jenawi Vocational School 

2017/2018 academic year. This shows that learning motivation is able to improve 

accounting learning outcomes. Learning motivation provides a relative 

contribution of 35% and an effective contribution of 56.07% to the learning 

outcomes of Accounting; and (3) Learning facility variables significantly have a 

positive effect on Accounting learning outcomes of class XI students at the Jenawi 

Vocational School 2017/2018 academic year. This shows that learning facilities 

are able to improve accounting learning outcomes. Learning facilities provide a 

relative contribution of 65% and an effective contribution of 40.56% to 

Accounting learning outcomes. 

 

Keywords: learning motivation, learning facilities, accounting learning outcomes. 

 

1. PENDAHULUAN 

Keberhasilan suatu pendidikan dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Hasil belajar 

menurut Purwanto (2010: 44) adalah “proses belajar mengajar yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan dan menjadi acuan dalam perubahan perilaku yang terjadi”. 

Dengan hasil belajar yang baik akan membantu siswa mengejar cita-citanya. 

Hasil belajar dapat dilihat dari prestasi siswa yang diukur dari sikap, nilai, 

dan keaktifan siswa. Nilai dapat diukur dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan 

Ujian Akhir Semester (UAS) maupun pada saat Ulangan Harian (UH). Sikap 

dapat diukur saat di dalam maupun di luar kelas. Saat di dalam kelas dapat dilihat 

dari semangat siswa dari semangat siswa saat proses pembelajaran, sedangkan 

saat di luar kelas dapat dilihat dari cara siswa saat bertemu dengan orang lain. 

Namun pada realitanya, masih banyak hasil belajar siswa yang belum sesuai 

dengan harapan. 

Berdasarkan pengamatan awal, masih rendahnya hasil belajar di sekolah 

akan mempengaruhi pemahaman mereka pada saat mempelajari materi 

selanjutnya. Menurut Soedjadi (1991: 65) “hasil belajar dipandang sebagai salah 

satu indikator pendidikan bagi mutu pendidikan dan perlu disadari bahwa hasil 
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belajar adalah bagian dari hasil pendidikan”. Sugihartono, dkk. (2007: 76-77), 

menyebutkan “faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar. Ada banyak sekali 

faktor yang memengaruhi rendahnya hasil belajar, salah satunya kurangnya 

motivasi dan fasilitas belajar siswa dalam pembelajaran”. Oleh karena itu, melihat 

pentingnya motivasi dan fasilitas belajar siswa dan masih rendahnya hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Akuntansi, maka diperlukan peningkatan motivasi dan 

fasilitas belajar di sekolah. 

Pelajaran Akuntansi menuntut peserta didik untuk fokus dalam 

mengerjakan oleh karena itu, guru harus berperan aktif membangun minat belajar 

siswa melalui strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif, sehingga peserta 

didik sadar bahwa belajar adalah kebutuhan mendasar untuk menjadi manusia 

yang lebih baik terutama dalam hal menghadapi persaingan di dunia kerja. Untuk 

dapat meningkatkan hasil belajar Akuntansi siswa harus sering mengerjakan soal-

soal latihan. 

Proses belajar dan mengajar yang selama ini terjadi di sekolah merupakan 

suatu proses yang membuat siswa tumbuh menjadi insan yang berilmu, 

mempunyai karakter yang baik dan mempunyai wawasan intelektual yang luas 

serta dapat membangun negeri ini menjadi bangsa yang lebih maju ke depannya. 

Menurut Barlian (2013: 140) “penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil 

pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta 

digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan 

memperbaiki proses pembelajaran”. Pada kenyataannya hasil belajar siswa tidak 

sebanding dengan motivasi yang disampaikan guru sedangkan fasilitas yang telah 

diberikan oleh sekolah seringkali disalahgunakan oleh siswa. Selain itu hasil 

belajar harus didukung oleh peran guru dan sekolah untuk membantu 

mengembangkannya. Untuk mendalami hasil belajar siswa, sebelumnya kita harus 

mengetahui pengertian dari pendidikan dan tujuan pendidikan agar pendalaman 

mengenai hasil belajar dapat tercapai sehingga pemecahan masalah dapat 

ditemukan. 

Dalam mata pelajaran Akuntansi, motivasi belajar sangat berpengaruh 

karena siswa membutuhkan semangat belajar untuk mencapai hasil yang 



4 

maksimal. Disamping itu, harus didukung dengan fasilitas belajar untuk 

mempermudah dan membantu siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan 

demikian motivasi dan fasilitas belajar mempunyai peran yang penting dalam 

menunjang hasil belajar siswa. 

Hasil penelitian dari Febrianti (2016) dengan judul “Pengaruh Presepsi 

Siswa tentang Metode Mengajar Guru dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 4 Yogyakarta Tahun Ajaran 

2015/2016” menyimpulkan bahwa untuk mencapai hasil belajar ada dua faktor 

yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal 

muncul dari dalam diri siswa, seperti kondisi fisik, sikap, kecerdasan emosional 

intelegensi, motivasi, bakat, motif, kematangan, kesiapan, dan minat. Sedangkan 

faktor eksternal muncul dari luar diri siswa, seperti lingkungan keluarga, 

lingkungan masyarakat, dan lingkungan belajar. 

Menurut Nurhidayah, dkk (2016) dengan judul “Pengaruh Program Life 

Skills, Fasilitas Sekolah dan Kemampuan Guru terhadap Motivasi Siswa untuk 

Meningkatkan Prestasi” mengatakan bahwa untuk menunjang kegiatan belajar 

dibutuhkan fasilitas yang memadai, dengan adanya fasilitas yang memadai dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga prestasi belajar dapat tercapai 

secara maksimal. 

Menurut Ibrahim, dkk (2015) dengan judul penelitian “Assessment on the 

Condition of School Facilites: Case Study of the Selected Public Schools in 

Gombak District.” memaparkan bahwa fasilitas sekolah adalah salah satu syarat 

pendidikan dasar yang harus dijaga. Orangtua sering mempertimbangkan tentang 

kelengkapan fasilitas sekolah, disamping itu kondisi bangunan sekolah dan dan 

segala komponennya juga berpengaruh signifikan terhadap pembelajaran. 

Siswa diminta untuk belajar oleh guru setiap hari karena belajar sangat 

penting untuk menunjang hasil belajar dari siswa tersebut, tetapi siswa kadang 

memiliki masalah yang berasal dari dalam atau luar diri siswa. Oleh karena itu, 

dibutuhkan dukungan dari teman, guru, orang tua, dan lingkungannya untuk 

memotivasi siswa agar dapat meningkatkan hasil belajar. Sebagai lembaga 

pendidikan, sekolah mempunyai tugas untuk menghasilkan sumber daya manusia 
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yang mempunyai sifat yang dimaksud di atas yaitu karakter yang kuat dan 

intelektual yang luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, melengkapi fasilitas belajar 

adalah kewajiban bagi setiap sekolah yang mendambakan keberhasilah hasil 

belajar siswanya. Dari pembahasan yang telah disampaikan tersebut, untuk 

membantu menyelesaikan masalah pendidikan, maka penulis mengambil judul 

“Hasil Belajar Ditinjau dari Motivasi dan Fasilitas Belajar Siswa Kelas XI pada 

Mata Pelajaran Akuntansi di SMK Negeri Jenawi Tahun Ajaran 2017/2018” 

sebagai tolok ukur penelitian yang akan dilaksanakan ke depannya. 

Rumusan masalah untuk penelitian yang akan dilakukan ke depannya 

adalah: (1) Apakah ada pengaruh motivasi belajar dan fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran Akuntansi di SMK Negeri Jenawi 

Tahun Ajaran 2017/2018; (2) Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap 

hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran Akuntansi di SMK Negeri Jenawi 

Tahun Ajaran 2017/2018; dan (3) Apakah ada pengaruh fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran Akuntansi di SMK Negeri Jenawi 

Tahun Ajaran 2017/2018. 

Kegiatan penelitian yang akan dilakukan ini tentu memiliki tujuan 

penelitian yang hendak dicapai, tujuan penelitian tersebut yakni: (1) Untuk 

mengetahui pengaruh motivasi belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

siswa kelas XI pada mata pelajaran Akuntansi di SMK Negeri Jenawi Tahun 

Ajaran 2017/2018; (2) Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa 

terhadap hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran Akuntansi di SMK 

Negeri Jenawi Tahun Ajaran 2017/2018; dan (3) Untuk mengetahui pengaruh 

fasilitas belajar siswa terhadap hasil belajar siswa kelas XI pada mata pelajaran 

Akuntansi di SMK Negeri Jenawi Tahun Ajaran 2017/2018. 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

(1) Manfaat Teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan 

referensi pada penelitian yang berkaitan dengan hasil belajar kelas XI dalam mata 

pelajaran Akuntansi di masa yang akan datang; (2) Manfaat Praktis yaitu  

(a) Untuk lembaga pendidikan dan guru di SMK Negeri Jenawi, penelitian ini 

dapat menjadi bahan untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI pada 
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mata pelajaran Akuntansi; (b) Untuk penulis, penelitian ini dapat menjadikan 

calon pendidik yang dapat mendidik siswa untuk dapat meningkatkan hasil 

belajarnya. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini berdasarkan penelitiannya yaitu kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2012: 8) mengemukakan penelitanan kuantitatif diartikan sebagai metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, Analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Tempat penelitian berada di SMK Negeri Jenawi 

tepatnya pada Jalan Raya Balong-Sragen KM 3 Menjing Jenawi. Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 105 siswa. Penelitian ini mengambil sampel yang 

berjumah 83 siswa. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Data hasil belajar Akuntansi pada penelitian ini diperoleh dari metode 

dokumentasi dengan memakai nilai Ujian Akhir Semester (UAS) Genap siswa 

kelas XI pada mata pelajaran Akuntansi di SMK Negeri Jenawi tahun ajaran 

2017/2018. Data penelitian variabel motivasi dan fasilitas belajar diperoleh dari 

metode angket yang diberikan kepada responden yang dianggap sebagai sampel 

pada peneltian. Sampel diambil secara acak yang tersebar di 3 kelas yaitu XI AKT 

1, XI AKT 2 dan XI AKT 3 sebanyak 83 siswa dari 105 siswa. 

Sebelum digunakan untuk sampel, angket terlebih dahulu diuji cobakan 

pada 30 responden yang di luar sampel. Uji coba ini menggunakan uji validitas 

dan reliabilitas agar memperoleh item pernyataan yang layak digunakan pada 

sampel. Kemudian item pernyataan yang valid dan reliabel diberikan kepada 83 

siswa yang dianggap sebagai sampel. Berdasarkan data yang diperoleh lalu 

dilakukan uji prasyarat yaitu  uji normalitas, linearitas, multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Setelah uji prasyarat terpenuhi dilakukan 

pengujian hipotesis dengan regresi linear berganda. 
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Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel dalam penelitian 

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji pada penelitian ini 

menggunakan uji Lilliefors. Sampel dikatakan normal jika Lobs ≤ Ltabel. 

Berdasarkan penelitian ini diperoleh masing-masing variabel memiliki nilai Lobs < 

Ltabel. Artinya, data dari masing-masing variabel baik variabel bebas maupun 

terikat berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Uji linearitas bertujuan untuk menguji apakah hubungan antara setiap 

variabel bebas dan terikat dalam penelitian ini linear atau tidak. Uji ini biasanya 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi. Data dikatakan 

linear apabila Fobs ≤  Ftabel. Pada penelitian ini didapatkan nilai Fobs ≤  Ftabel, 

sehingga masing-masing variabel bebas memiliki hubungan yang linear terhadap 

variabel terikat. 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

bebas mempunyai korelasi yang kuat atau tidak. Uji multikolinearitas dapat 

dideteksi salah satunya dengan melihat nilai Variance Inflation Faktor (VIF). Data 

dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas apabila nilai tolerance > 0,1 dan 

nilai VIF < 10. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas 

mempunyai nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, dapat disimpulkan bahwa 

antar variabel bebas tidak terjadi korelasi. 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan 

variasi variabel pada semua pengamatan. Uji ini dikatakan tidak ada 

heteroskedastisitas jika P-value > nilai taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Uji 

pada penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh P-Value > 0,05 sehingga model 

regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan 

pengamatan yang lain pada model regresi. Metode yang digunakan adalah uji 

Durbin-Watson. Dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika du < dw < 4-du. Hasil 

uji autokorelasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa 1,6928 < 1,78499 <  

2,3072 maka tidak terjadi autokorelasi. 
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Kelima uji prasyarat regresi telah terpenuhi, sehingga dapat dilanjutkan uji 

hipotesis menggunakan analisis regresi linear ganda dan diperoleh persamaan Y = 

-2,201965 + 0,5281501 X1 + 0,8220138 X2 dan nilai koefisien a = -2,201965, b1 = 

0,5281501 serta b2 = 0,8220138. 

3.1 Pengaruh Motivasi dan Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar 

Akuntansi 

Hasil perhitungan uji F motivasi siswa dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

Akuntansi diperoleh nilai        = 66,41 >         = 3,11, maka H0 ditolak yang 

artinya ada hubungan motivasi belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

Akuntansi. Nilai koefisien determinasi atau R Square (R
2
) sebesar 62,41% 

menunjukkan bahwa pengaruh variabel motivasi belajar dan fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar Akuntansi sebesar 62,41% atau variabel bebas mampu 

menjelaskan variabel terikat sebesar 62,41% dan sisanya yaitu 37,59% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Motivasi dan fasilitas terhadap hasil belajar Akuntansi sesuai dengan 

penelitian Suranto (2015) mengatakan bahwa motivasi belajar berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap prestasi belajar. Menurut Mediawati (2010) menyatakan 

motivasi belajar mahasiswa memberikan sumbangan positif yang berarti terdapat 

pengaruh terhadap prestasi belajar. 

3.2 Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Hasil Belajar Akuntansi 

Berdasarkan hasil uji t, kontribusi motivasi terhadap hasil belajar Akuntansi 

diperoleh hasil        = 2,2714 >         = 1,990, maka H0 ditolak. Berarti, 

motivasi belajar memberikan kontribusi terhadap hasil belajar Akuntansi. Nilai 

sumbangan relatif dan efektif yang diberikan variabel motivasi belajar terhadap 

hasil belajar Akuntansi yaitu sebesar 35% dan 56,07%, nilai tersebut 

menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa memberikan kontribusi positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar Akuntansi. 

Secara parsial, penelitian Suranto (2015) mengatakan bahwa motivasi 

belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar. Menurut 

Mediawati (2010) menyatakan motivasi belajar mahasiswa memberikan 

sumbangan positif yang berarti terdapat pengaruh terhadap prestasi belajar. Ada 
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kecenderungan bahwa siswa yang mempunyai motivasi tinggi maka siswa 

tersebut akan mempunyai minat dan semangat belajar yang tinggi pula, sehingga 

siswa akan belajar dengan rasa senang dan sukarela. Jadi semakin tinggi motivasi 

belajar siswa maka semakin tinggi pula hasil belajar siswa. 

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa motivasi belajar 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar Akuntansi. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi 

motivasi belajar terhadap hasil belajar Akuntansi siswa. 

3.3 Pengaruh Fasilitas Belajar terhadap Hasil Belajar Akuntansi 

Berdasarkan hasil uji t, kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar Akuntansi 

diperoleh hasil        = 4,0611 >         = 1,990, maka H0 ditolak. Berarti, 

fasilitas belajar memberikan kontribusi terhadap hasil belajar Akuntansi. Nilai 

sumbangan relatif dan efektif yang diberikan variabel fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar Akuntansi yaitu sebesar 65% dan 40,56%, nilai tersebut 

menunjukkan bahwa fasilitas belajar memberikan kontribusi positif dan signifikan 

terhadap hasil belajar Akuntansi. 

Secara parsial, ada kontribusi fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

Akuntansi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Retnowati (2016) dalam jurnalnya menyimpulkan bahwa kondisi fasilitas sekolah 

yang sangat memadai sangat mendukung proses belajar mengajar sehingga akan 

tercapai hasil yang diinginkan. Hasil penelitian dari Lestari dan Arigiyati (2016) 

menyimpulkan bahwa kecenderungan akan lengkapnya fasilitas belajar disekolah 

juga dapat menambah semangat siswa dan mampu menunjang pembelajaran 

secara efisien. 

Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa fasilitas belajar 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar Akuntansi. 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat kontribusi 

fasilitas belajar terhadap hasil belajar Akuntansi siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan keputusan uji ketiga hipotesis ditolak, 

artinya secara simultan terdapat pengaruh antara motivasi dan fasilitas terhadap 

hasil belajar Akuntansi pada siswa kelas XI di SMK Negeri Jenawi tahun ajaran 
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2017/2018. Sedangkan secara parsial, ada kontribusi antara motivasi belajar 

terhadap hasil belajar Akuntansi dan ada kontribusi antara fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar Akuntansi. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh motivasi dan fasilitas belajar 

terhadap hasil belajar Akuntansi dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

4.1.1 Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi dan fasilitas belajar terhadap 

hasil belajar Akuntansi siswa kelas XI di SMK Negeri Jenawi tahun ajaran 

2017/2018. Variabel motivasi dan fasilitas belajar memberi pengaruh 

62,41% terhadap hasil belajar Akuntansi. Sedangkan sisnya yaitu 37,59% 

terdapat pada variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. 

4.1.2 Variabel motivasi belajar secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

hasil belajar Akuntansi siswa kelas XI di SMK Negeri Jenawi tahun ajaran 

2017/2018. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi belajar mampu untuk 

meningkatkan hasil belajar Akuntansi. Motivasi belajar memberikan 

sumbangan relatif 35% dan sumbangan efektif 56,07% terhadap hasil 

belajar Akuntansi. 

4.1.3 Variabel fasilitas belajar secara signifikan berpengaruh positif terhadap hasil 

belajar Akuntansi siswa kelas XI di SMK Negeri Jenawi tahun ajaran 

2017/2018. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas belajar mampu untuk 

meningkatkan hasil belajar Akuntansi. Fasilitas belajar memberikan 

sumbangan relatif 65% dan sumbangan efektif 40,56% terhadap hasil 

belajar Akuntansi. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disampaikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

4.2.1 Bagi para peneliti. Bagi penelitian berikutnya sebaiknya mengembangkan 

penelitian ini dengan menambah variabel lain karena masih banyak faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 
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4.2.2 Bagi Sekolah. Meningkatkan fasilitas yang ada di sekolah untuk menunjang 

kegiatan belajar mengajar siswa terutama pada jurusan Akuntansi. 

4.2.3 Bagi Guru. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan 

bagi para guru di SMK Negeri Jenawi. Guru diharapkan selalu memotivasi 

siswa supaya memiliki semangat belajar Akuntansi. 
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doanya selama ini. 

 

DAFTAR PUSTAKA  

Abdurrahman, Mulyono. 2012. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Agustina & Afriana. 2018. “Pengaaruh Motivasi Belajar, Prestasi Belajar, Status 

Sosial Ekonomi Orangtua dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Minat 

Melanjutkan Pendidikan Keperguruan Tinggi S1 Akuntansi pada Siswa 

SMK Swasta di Banjarmasin”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 11(1). 12-27. 

Arikunto, Suharsimi. 2012. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Astuti, Muslikah Budi. 2016. “Pengaruh Perhatian Orangtua dan Fasilitas Belajar 

terhadap Hasl Belajar Pelajaran Matematika pada Siswa Kelas VIII 

Semester Genap SMP Negeri 2 Colomadu Tahun Ajaran 2015/2016”. S1 

Thesis, Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan. UMS. 

Aunurahman. 2011. Belajar dan Pembelajaran. Bandung: Alfabeta. 

Banawi & M. Arifin. 2014. Mengelola Sekolah Berbasis Entrepreneurship.  

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media 

Barlian, Ikbal. 2013. Manajemen Berbasis Sekolah Menuju Sekolah Berprestasi. 

Jakarta: Penerbit Erlangga. 



12 

Budiyono. 2015. Pengantar Metode Statistika Multivariat. Surakarta: UNS Press. 

Clark. 1981. http://deniyuniardimd.blogspot com/2011/12/membaca-nyaring-dan-

membaca-dalam-hati.html di Akses  tgl 22 Oktober 2018. 

Daryono, H.M. 2006. Administrasi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta. 

Dimyati dan Mudjiono. 2008. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta 

Djaali, H. 2008. Psikologi Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara. 

Febrianti, Rahma. 2016. “Pengaruh Presepsi Siswa tentang Metode Mengajar 

Guru dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa 

Kelas XI IPS SMA Negeri 4 Yogyakarta Tahun Ajaran 2015/2016”. S1 

Thesis, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi. UNY. 

Fitriani, Khoerunisa. 2014. “Pengaruh Motivasi, Prestasi Belajar, Status Sosial 

Ekonomi Orang Tua dan Lingkungan Sekolah Terhadap Minat 

Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi pada Siswa Kelas XII 

Akuntansi SMA Negeri 1 Kendal”. S1 Thesis, Program Studi Pendidikan 

Ekonomi Fakultas Ekonomi. UNNES. 

Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 

19. Semarang: BP-UNDIP. 

Hamalik, Oemar. 2003. Kurikulum dan Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara 

Hamalik, Oemar. 2011. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Bumi Aksara.   

Ibrahim, N. M, & Oesman, M. M. 2016. “Assessment on the Condition of School 

Facilites: Case study of the selected public schools in Gombak district”. 

Social and Behavioral Sciences, 222, 228-234. 

 

Kurniawan, Abdul Haris. 2016. “Pengaruh Motivasi dan Prestasi Praktek Kerja 

Industri terhadap Minat Berwirausaha Pada Siswa Kelas XI Jurusan 

Akuntansi di SMK Negeri 1 Karanganyar Tahun Ajaran 2015/2016”. S1 

Thesis, Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. UMS. 

Laily, Zuhaira. 2015. “Pengaruh Motivasi Belajar dan Kedisiplinan Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Akuntansi Siswa Kelas XI IPS 

SMA Negeri Pati Tahun Pelajaran 2013/2014”. S1 Thesis, Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi. UNNES. 



13 

Majid, Abdul. 2011. Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Kompetensi. 

Guru. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 

Mediawati, Elis. 2010. “Pengaruh Motivasi Belajar Mahasiswa dan Kompetensi 

Dosen Terhadap Prestasi Belajar”. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika 

Pendidikan. Vol. V No.2. 

Moore, Kenneth D. 2005. Effective Instructional Strategies from Theory to 

Practice, London: Sage Publications, Inc. 

Moore, Kenneth D. 2005. Effective Instructional Strategies From Theory to 

Practice, London: Sage Publications Inc. 

Nugroho, Baluk. “Pengaruh Penggunaan Metode Drill dan Motivasi Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa dalam Bidang 

Studi Akuntansi.” Skripsi. UNS, 2007. 

Nurgiantoro, Burhan. 1988. Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah, 

Yogyakarta: BPFE. 

Nurgiyantoro, Burhan. 1998. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gajahmada 

University Press  

Nurhidayah, Siti, dkk. 2016. “Pengaruh Program Life Skills, Fasilitas Sekolah dan 

Kemampuan Guru terhadap Motivasi Siswa untuk Meningkatkan 

Prestasi”. Journal Of Management, 2(2). 

Purwanto. 2011. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Rahman, M Fatur. 2015. “Pengaruh Dukungan Orangtua dan Fasilitas Belajar di 

Sekolah terhadap Prestasi Belajar Ekonomi melalui Motivasi Belajar 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Ungaran”. SI Thesis, Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UNNES. 

Retnowati, Sri. 2016. “Hubungan fasilitas, Kemandirian, dan Kecemasan Belajar 

terhadap Prestasi Belajar Matematika pada Siswa Kelas VIII SMP di 

Kecamatan Puring Tahun Pelajaran 2015/2016”. SI Thesis, Program Studi 

Pendidikan Matematika. Universitas Muhammadiyah Purworejo. 

Riduwan, 2010. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Bandung: 

Alfabeta. 

Sardiman, AM. 2001. Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada. 



14 

Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Soedjadi, 1991. Penilaian Hasil dan Proses Belajar Mengajar. Bandung: Remaja 

Rosdakarya Offset. 

Suryasubrata, Sumadi. 2012. Psikologi Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada.  

Sudjana, Nana. 2000. Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT Sinar 

Baru Algensindo. 

Sudjana, Nana. 2000. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: 

Remaja Rosdakarya. 

Sugihartono, dkk, 2007. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: UNY Pers. 

Sugiyono. 2009. Statistik Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Bisnis. Bandung. Pusat Bahasa Depdiknas. 

Suranto. 2015. “Pengaruh Motivasi, Suasana Lingkungan, dan Sarana Prasarana 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa (Studi Kasus Pada SMA Khusus 

Putri SMA Islam Diponegoro Surakarta)”. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. 

Vol 25 No.2. 

Sutama. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D. Surakarta: 

Fairuz. 

Tim Penyusun. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. 3, cet. 4, Jakarta: Balai 

Pustaka. 

Udin, Taufik. 2013. Pengertian Motivasi Belajar Siswa Menurut Para Ahli 

Definisi. Pesan dikirim ke http://taufikudin.wordpess.com/category/ 

pengertian-motivasi-belajar-siswa-menurut-para-ahli-definisi/ diakses pada 

23 Oktober 2018, pukul 13.20 WIB. 

Uno, Hamzah B. 2011. Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Uno. 2011. Teori Motivasi & Pengukurannya. Gorontalo: Bumi Aksara. 

http://taufikudin.wordpess.com/category/%20pengertian-motivasi-belajar-siswa-menurut-para-ahli-definisi/
http://taufikudin.wordpess.com/category/%20pengertian-motivasi-belajar-siswa-menurut-para-ahli-definisi/


15 

Usman, Muhammad Uzer. 2000. Menjadi Guru Profesional, Bandung: Remaja 

Rosdakarya. 

Wahyuni, Sri. 2018. “Kontribusi Fasilitas Belajar, Iklim Kelas, dan Dukungan 

Orang Tua terhadap Motivasi Belajar dan Dampaknya pada Hasil Belajar 

Matematika Siswa SMK Muhammadiyah 1 Surakarta”. S1 Thesis, 

Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. UMS. 

Yamin, Sofyan dkk. (2011). Regresi dan Korelasi Dalam Genggaman Anda 

Aplikasi Dengan Software SPSS, Eview, MINITAB dan STATGRAPHICS. 

Jakarta: Salemba Empat. 

Yuliani, Prastiwi. (2014). “Pengaruh Fasilitas Belajar, Pengelolaan Kelas, dan 

Lingkungan Keluarga Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Melalui Motivasi 

Belajar Siswa Kelas XI MA Al-Asror Kota Semarang”. SI Thesis, Program 

Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi. UNNES. 

 

 

 


