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PENGARUH ANTARA LINGKUNGAN BELAJAR, 

KELENGKAPAN SUMBER BELAJAR DAN PENGGUNAAN WAKTU 

BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR SISWA AKUNTANSI  

KELAS XII SMK MUHAMMADIYAH WATUKELIR 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pengaruh antara lingkungan 

belajar dengan prestasi belajar, pengaruh antara kelengkapan sumber belajar 

dengan prestasi belajar, pengaruh antara penggunaan waktu belajar dengan 

prestasi belajar, dan pengaruh antara lingkungan belajar, kelengkapan sumber 

belajar dan penggunaan waktu belajar dengan prestasi belajar. Ini adalah  

penelitian kuantitatif dengan desain sensus. Instrumen pengumpulan data adalah  

kuesioner yang diberikan kepada siswa kelas XII SMK Muhammadiyah 

Watukelir tahun ajaran 2020/2021. Sampel sebanyak 82 siswa. Prasyarat analisis 

menggunakan uji normalitas, uji linieritas, dan uji multikolinearitas. Teknik 

analisis menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi 

(R
2
), Sumbangan Efektif (SE) dan Sumbangan Relatif (SR). Hasil analisis data 

menunjukkan koefisien determinasi sebesar 33%, sumbangan efektif untuk 

variabel lingkungan belajar sebesar 6,2%, kelengkapan sumber belajar sebesar 

18,2% dan penggunaan waktu belajar sebesar 8,6%. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang positif antara lingkungan belajar terhadap prestasi 

belajar siswa mata pelajaran akuntansi, terdapat pengaruh yang positif antara 

kelengkapan sumber belajar terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran 

akuntansi dan terdapat pengaruh yang positif antara penggunaan waktu belajar 

terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran akuntansi, Terdapat pengaruh yang 

positif antara lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar dan penggunaan 

waktu belajar secara simultan terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran 

akuntansi. 

 

Kata Kunci:  lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar, penggunaan 

waktu belajar, prestasi belajar 

 

Abstract 

This study aims to describe the relationship between the learning environment and 

learning achievement, the relationship between the completeness of learning 

resources and learning achievement, the relationship between the use of learning 

time and learning achievement, and the relationship between the learning 

environment, the completeness of learning resources and the use of learning time 

with learning achievement. This is a quantitative study with a census design. The 

data collection instrument was a questionnaire given to class XII students of SMK 

Muhammadiyah Watukelir in the 2020/2021 academic year. The sample was 82 

students. The prerequisite analysis used the normality test, linearity test and 

multicollinearity test. The analysis technique uses multiple regression analysis, t 
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test, F test, coefficient of determination (R2), Effective Contribution (SE) and 

Relative Contribution (SR). The results of data analysis showed the coefficient of 

determination was 33%, the effective contribution to the learning environment 

variable was 6.2%, the completeness of learning resources was 18.2% and the use 

of learning time was 8.6%. The results showed that there was a positive 

relationship between the learning environment and student achievement in 

accounting subjects, there was a positive relationship between the completeness of 

learning resources and the learning achievement of students in accounting subjects 

and there was a positive relationship between the use of study time on student 

achievement in accounting subjects. , There is a positive relationship between the 

learning environment, the completeness of learning resources and the use of 

learning time simultaneously on student achievement in accounting subjects. 

 

Keywords: learning environment, completeness of learning resources, use of 

study time, learning achievement 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam mempersiapkan manusia 

yang berkualitas untuk pembangunan negara. Manusia akan tumbuh dan 

berkembang sebagai pribadi yang utuh dengan adanya pendidikan. Berdasarkan 

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 3 

menyatakan bahwa “Setiap satuan pendidikan formal maupun nonformal 

menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai 

dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, 

social dan kejiwaan siswa”.  

Dasar Pendidikan adalah pondasi atau landasan yang kokoh bagi setiap 

masyarakat untuk dapat melakukan perubahan sikap dan tata laku dengan cara 

berlatih dan belajar serta tidak terbatas pada lingkungan lembaga pendidikan 

(Elfian & Johan 2017). Selain itu upaya meningkatkan mutu pendidikan yang 

dilakukan oleh pemerintah diantaranya; menambah sarana dan prasarana 

pendidikan, peningkatan mutu para guru, pembaharuan kurikulum dan lain 

sebagainya. Banyaknya permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia 

hendaklah disikapi secara tepat dan bijaksana.  

Keberhasilan proses belajar dapat dilihat dari prestasi belajar yang 

tercapai. Prestasi belajar adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan 
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yang ditetapkan dalam sebuah program. Prestasi belajar dapat digunakan untuk 

menetapkan suatu keputusan atau langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya 

untuk mengatasi permasalahan yang ada menyangkut siswa, pendidikan, maupun 

institusi yang mengelola program pendidikan (Syah 2010:141). 

Pembelajaran merupakan suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan 

sistemik yang bersifat interaktif dan komunikatif antara pendidik “guru” dengan 

siswa, sumber belajar, dan lingkungan untuk menciptakan suatu kondisi yang 

memungkinkan terjadinya tindakan belajar siswa (Arifin 2010:10). Interaksi 

antara guru dengan peserta didik dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran itu sendiri yaitu untuk membantu mempermudah peserta 

didik dalam mengadakan perubahan perilaku yang berupa pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan ke arah yang lebih baik. 

Penelitian mengenai suasana lingkungan belajar pernah dilakukan oleh 

Pashiardis (2008) Toward a knowledge base for school climate in Cyprus”s 

schools (menuju suasana sekolah yang berdasarkan pengetahuan pada sekolah-

sekolah dinegara Ciprus). Dalam penelitian ini ada tiga aspek suasana sekolah 

yang dapat mempengaruhi proses belajar anak yaitu lingkungan sosial, lingkungan 

fisik dan lingkungan belajar. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cynthia 

& Megan (2007)  The wall speak: the interplay of quality facilities, school 

climate, and student achievement (Peranan kualitas dari sarana prasarana, suasana 

sekolah dan prestasi sekolah). Selain itu penelitian Munawar (2020) sumber 

belajar yang dimiliki sekolah memiliki kontribusi pada minat belajar siswa, 

misalnya pada saat proses pembelajaran bilamana sumber belajar tersedia 

disekolah mencukupi akan menggairahkan siswa dalam belajar, sebaliknya jika 

terjadi kekurangan ataupun ketiadaan sumber sarana akan menciptakan kondisi 

siswa untuk malas belajar.  

Faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar yakni adalah penggunaan 

waktu belajar. Tidak sedikit sekolah-sekolah menerapkan program full day school 

dengan harapan dari program full day school ini anak tidak hanya matang dalam 

segi akademis namun juga dari segi karakter dan waktu para pelajar dapat terisi di 

sekolah sehingga para orang tua tidak lagi khawatir dengan anaknya. Full day 
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school merupakan model pembelajaran dengan menambah waktu belajar siswa 

dari pagi hingga sore hari. Full day school adalah kelas khusus yang mengacu 

pada kurikulum 2013 dan perpaduan kurikulum dengan tambahan agama (Suranto 

& Seftiana, 2017). 

Namun, prestasi belajar siswa tidak selalu berkembang dengan signifikan. 

Disebabkan karena adanya pengaruh dari berbagai faktor, seperti faktor internal 

maupun eksternal daripada siswa itu sendiri. Hal tersebut dapat diketahui melalui 

hasil penelitian yang dilakukan Suranto (2015) Masih banyak sekolah atau orang 

tua tidak memperhatikan suasana lingkungan belajar bagi siswa atau anaknya. 

Seringkali gedung-gedung sekolah dibangun dikawasan yang ramai atau pada 

pusat kota dengan alasan agar transportasi dapat terjangkau. Tetapi hal tersebut 

kadang menimbulkan situasi lingkungan yang tidak baik untuk belajar. Begitu 

juga suasana belajar dirumah juga harus diperhatikan oleh orang tua siswa.  

Faktor selain lingkungan belajar yaitu kelengkapan sumber belajar dimana 

keinginan siswa ke perpustakaan untuk memanfaatkan perpustakaan sekolah 

sebagai ruang untuk belajar masih kurang. Rendahnya kemauan untuk belajar ke 

perpustakaan sekolah disebabkan juga oleh peran guru yang kurang dalam 

memotivasi siswanya untuk memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sumber 

belajar. Siswa hanya menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru yang 

mengajar di kelas, tanpa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah yaitu 

perpustakaan sekolah. Selanjutnya, hambatan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran yaitu keterbatasan sumber informasi atau buku-buku teks penunjang 

tentang materi yang sedang dipelajarinya (Khamilla, Lusa & Yusuf, 2017). 

Pemanfaatan sumber belajar oleh siswa masih terbatas pada informasi yang 

diberikan oleh guru dan sedikit dari buku paket. Siswa harus berusaha melatih dan 

membiasakan diri untuk lebih dapat memanfaatkan waktu belajarnya dengan baik, 

yaitu dengan membuat jadwal waktu belajar yang sudah disesuaikan dan 

melaksanakan jadwal tersebut dengan teratur, sehingga secara tidak langsung akan 

menumbuhkan sikap disiplin waktu ( Hadi & Farida, 2012). 

SMK Muhammadiyah Watukelir didirikan pada tahun 1998, bertempat di 

Dusun Kauman Desa Jatingarang, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo tepat 
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disebelah barat Masjid Baiturahman Watukelir dan satu komplek dengan SMP 

Muhammadiyah Watukelir dan Pondok Pesantren Quryatul Quran Putra Jurusan 

yang ada di SMK Muhammadiyah Watukelir yaitu akuntnasi, administrasi 

perkantoran, teknik jaringan komputer dan  teknik sepeda motor. SMK 

Muhammadiyah Watukelir mengembangkan potensi pengetahuan dan 

keterampilan peserta didik menjadi lebih unggul. Kegiatan pembelajaran yang 

inovatif didukung dengan teknologi pembelajaran mutakhir memberikan daya 

dukung optimal kepada peserta didik. Pemanfaatan media pembelajaran yang 

terus dikembangkan di SMK Muhammadiyah Watukelir memberikan 

kenyamanan dan kemudahan mengakses informasi materi pembelajaran bagi 

peserta didik. 

Peserta didik di SMK Muhammadiyah Watukelir memiliki karakter yang 

berbeda-beda tiap individu, baik karakter positif maupun negatif. Karakter yang 

dimiliki masing-masing peserta didik, menjadi tugas warga SMK Muhammadiyah 

Watukelir sebagai sekolah swasta Islam untuk menanamkan pendidikan karakter 

sesuai akhlaqul karimah. Pendidikan karakter tersebut dapat diinternalisasikan 

melalui kegiatan Al-Islam Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab (ISMUBA). 

ISMUBA merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi pelajar 

Muhammadiyah. Pembelajaran tersebut harus ditekuni untuk memeproleh ilmu di 

dunia dan di akhirat. SMK Muhammadiyah Watukelir merupakan sekolah swasta 

yang sudah cukup lama berdiri di Kabupaten Sukoharjo. Walaupun bukan 

tergolong sekolah favorit di kabupaten tersebut, banyak siswa yang berprestasi di 

berbagai bidang. 

Pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) Adakah pengaruh 

yang positif dan signifikan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar Akuntansi 

pada siswa kelas XII SMK Muhammadiyah Watukelir ?. (2) Adakah pengaruh 

yang positif dan signifikan kelengkapan sumber belajar terhadap prestasi belajar 

Akuntansi pada siswa kelas XII SMK Muhammadiyah Watukelir ?. (3) Adakah 

pengaruh yang positif dan signifikan penggunaan waktu belajar terhadap prestasi 

belajar Akuntansi pada siswa kelas XII SMK Muhammadiyah Watukelir ?. (4) 

Adakah pengaruh yang positif dan signifikan lingkungan belajar, kelengkapan 
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sumber belajar dan penggunaan waktu belajar terhadap prestasi belajar akuntansi 

pada siswa kelas XII SMK Muhammadiyah Watukelir ? 

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini antara lain: (1) Untuk 

mendeskripsikan pengaruh antara lingkungan belajar siswa dengan prestasi belajar 

akuntansi pada siswa kelas XII SMK Muhammadiyah Watukelir, (2) Untuk 

mendeskripsikan pengaruh antara kelengkapan sumber belajar siswa dengan 

prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XII SMK Muhammadiyah Watukelir, 

(3) Untuk mendeskripsikan pengaruh antara penggunaan waktu belajar siswa 

dengan prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XII SMK Muhammadiyah 

Watukelir, dan (4) Untuk mendeskripsikan pengaruh antara lingkungan belajar 

siswa, kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu belajar secara bersama-

sama dengan prestasi belajar akuntansi pada siswa kelas XII SMK 

Muhammadiyah Watukelir 

2. METODE  

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, karena disajikan dengan 

angka-angka. “Metode penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis 

keterangan mengenai apa yang ingin diketahui” (Kasiram, 2010:149). Desain 

penelitian ini menggunakan desain sensus. Desain sensus adalah desain penelitian 

kuantitatif dimana semua anggota populasi diteliti atau istilah lain dijadikan 

anggota sampel. Dalam konteks demikian, biasanya kita tidak biasa menyebut 

sampel dan sampling (Harsono, 2019:50).   

Subjek penelitian atau populasi adalah siswa SMK Muhammadiyah 

Watukelir kelas XII tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 82 siswa. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 82 siswa karena subjeknya 

kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi. Populasi tersebut merujuk pada pendapat Sudjana (2010:6) 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil yang menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin mempelajari 

sifat-sifatnya. 
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Instrumen pengumpulan data terdiri dari kisi-kisi angket dan penyusunan 

angket yang sebelumnya sudah di uji coba pada 20 siswa di luar lingkup SMK 

Muhammadiyah Watukelir. Uji coba tersebut digunakan untuk menguji validitas 

dan reliabilitas data. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner 

atau angket (Arikunto, 2013:51) dan metode dokumentasi (Arikunto, 2013:274). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah prestasi belajar (Y). Sedangkan 

variabel bebas lingkungan belajar (X1), kelengkapan sumber belajar (X2) dan 

penggunaan waktu belajar (X3). Sedangkan untuk teknik penyajian data dalam 

penelitian ini menggunakan tabel (Harsono, 2019:66). Teknik analisis data dengan 

prasyarat data yaitu uji normalitas (Ghozali, 2016:154), Uji linearitas uji 

multikolinearitas (Ghozali, 2016:103). Uji hipotesis ada analisis regresi linier 

berganda (Budiyono, 2011:76), uji persial (Uji-t) (Ghozali, 2016:97), uji secara 

serempak (Uji F) (Budiyono, 2011:99), uji determinasi (R
2
) (Ghozali, 2016:98), 

sumbangan relatif (SR%) dan sumbangan efektif (SE). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Uji Normalitas Data 

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah 

dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila variabel tidak berdistribusi 

secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Uji normalitas 

data dapat dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov 

yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikan diatas 0,05 maka data terdistribusi 

normal. Sedangkan jika hasil One Sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan 

nilai signifikan dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. Adapun hasil  

uji nomalitas sebagai berikut: 

Tabel 1.Ringkasan Hasil Uji Normalitas 

Variabel N 
Probabilita 

signifikansi 

Tingkat 

kesalahan 

(α) 

Kesimpulan 

Lingkungan Belajar 82 0,064 0,05 Normal 
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Kelengkapan 

Sumber Belajar 
82 0,076 

0,05 Normal 

Penggunaan Waktu 

Belajar 
82 0,074 

0,05 Normal 

Prestasi Belajar 82 0,131 0,05 Normal 

 

Berdasarkan tabel di atas maka nilai signifikansi lingkungan belajar 

sebesar 0,064, kelengkapan sumber belajar sebesar 0,076, penggunaan waktu 

belajar sebesar 0,074, dan prestasi belajar sebesar 0,131. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal 

karena memiliki nilai probabilitas signifikansi dengan setiap variabel lebih besar 

dari 0,05. 

3.2 Uji Linearitas 

Menurut Priyatno (2013:48) Uji linearitas dilakukan guna mengetahui apakah 

bentuk hubungan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat berbentuk 

linear atau non linear. Kriteria dari uji linearitas adalah jika nilai Fhitung< Ftabel atau 

nilai signifikansi > 0,05. Hasil uji linieritas sebagai berikut: 

Tabel 2.Hasil Rangkuman Hasil Uji Linearitas 

Variabel Signifikansi 
Tingkat 

kesalahan 

Keterangan 

Lingkungan Belajar 0, 485 0,05 Linier 

Kelengkapan Sumber 

Belajar 
0, 890 0,05 

Linier 

Penggunaan Waktu 

Belajar 
0, 813 0,05 

Linier 

 

Hasil analisis uji linieritas bahwa semua variabel lingkungan belajar 

terhadap prestasi belajar diperoleh nilai signifikansi 0,485; kelengkapan sumber 
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belajar terhadap prestasi belajar diperoleh nilai signifikansi 0,890;  penggunaan 

waktu belajar terhadap prestasi belajar diperoleh nilai signifikansi  0,813. 

Berdasarkan hasil uji linieritas menunjukkan bahwa ketiga variabel indipenden 

memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa bahwa hubungan antara masing-masing variabel bebas dengan variabel 

terikat terbentuk linear.  

3.3 Uji Multikolinearitas 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinearitas pada sebuah variabel dapat 

diketahui dengan nilai Variance Inflaction Factor (VIF) dan nilai Tolerance 

masing-masing dari variabel bebasnya. Apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance 

> 0,01 maka dapat dinyatakan tidak ada indikasi multikolinearitas antara variabel 

bebasnya (Ghozali, 2016:103). Adapun hasil uji multikolineritas sebagai berikut: 

Tabel 3.Rangkuman Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel Toleransi VIF Keterangan 

Lingkungan Belajar 0,983 1,017 

Tidak ada 

multikolinieritas 

Kelengkapan 

Sumber Belajar 
0,778 1,286 

Tidak ada 

multikolinieritas 

Penggunaan Waktu 

Belajar 
0,781 1,280 

Tidak ada 

multikolinieritas 

 

Berdasarkan tabel di atas, nilai toleransi untuk variabel lingkungan belajar 

sebesar 0,983 atau 98,3%. Nilai toleransi untuk variabel kelengkapan sumber 

belajar sebesar 0,778 atau 77,8%. Dan nilai toleransi untuk variabel penggunaan 

waktu belajar sebesar 0,781 atau 78,1%. Nilai toleransi menunjukkan ada 

multikolinieritas, apabila nilai toleransi kurang dari 0,10. Hasil di atas 

menunjukkan tidak ada korelasi yang signifikan antar variabel X. Berbeda dengan 

toleransi, suatu model dikatakan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai VIF 
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hasil perhitungan di atas untuk variabel lingkungan belajar adalah 1,017  atau 

kurang dari 10, variabel kelengkapan sumber belajar adalah 1,286 atau kurang 

dari 10 dan variabel penggunaan waktu belajar adalah 1,280 atau kurang dari 10. 

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas 

pada model regresi di atas atau tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel 

X. 

3.4 Uji heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat ketidaksamaan variansi. Menurut Ghozali (2016:142) salah satu cara 

untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melakukan uji 

Glejser. Uji Glegser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap 

variabl independen. Hasil probabilitas dikatakan signifikan jika nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas.  

Berikut rangkuman hasil uji dengan menggunakan SPSS sebagai berikut. 

Tabel 4.Ringkasan Hasil Uji Heterokedastisitas 

Variabel Sig α Keterangan 

Lingkungan Belajar 0,701 0,05 
Tidak terjadi 

heterokedastisitas 

Kelengkapan Sumber 

Belajar 
0,488 0,05 

Tidak terjadi 

heterokedastisitas 

Penggunaan Waktu 

Belajar 
0,131 0,05 

Tidak terjadi 

heterokedastisitas 

 

Berdasarkan uji heterokedastisitas dengan uji glesjer nilai signifikansi 

untuk variabel lingkungan belajar (X1) adalah 0,701. Kemudian nilai signifikansi 

untuk variabel kelengkapan sumber belajar (X2) adalah 0,488. Sementara itu, nilai 

signifikansi untuk variabel penggunaan waktu belajar (X3) adalah 0,131. Karena 

nilai signifikansi ketiga variabel di atas lebih besar dari 0,05 maka sesuai dengan 
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dasar pengambilan keputusan dalam uji glesjer, dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi. 

Berdasarkan hasil uji prasyarat analisis dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa semua prasyarat analisis terpenuhi maka selanjutnya dilakukan analisis uji 

hipotesis yaitu: 

 

3.5 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar dan 

penggunaan waktu belajar dengan prestasi belajar siswa kelas XII SMK 

Muhammdiyah Watukelir Sukoharjo. Dalam hal ini untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar dan 

penggunaan waktu belajar dengan prestasi belajar. Analisis ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis dapat dilihat sebagai 

berikut: 

Tabel  5.Rangkuman Hasil Regresi Linear Berganda 

Variabel 
Koef. 

regresi 
thitung P value 

Konstanta  

Lingkungan belajar 

Kelengkapan sumber belajar 

Penggunaan waktu belajar 

70,821 

0,100 

0,090 

0,045 

 

34,420 

2,352 

3,501 

2,025 

0,000 

0,021 

0,001 

0,046 

R                                 0,575 

R-Squared 0,330 

F-Hitung 12,824 

Probabilitas F 0,000 

Sumber: Data primer diolah, 2020 

Tabel di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda Y= a + b1X1 + 

b2X2 + b3X3 yaitu Y = 70,821+ 0,100X1+ 0,090X2  + 0,045X3 bahwa variabel 

lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu belajar 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa kelas XII 

SMK Muhammadiyah Watukelir.  
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3.6 Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Uji t  

Uji t untuk menguji seberapa besar masing-masing variabel independen 

(lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu belajar) 

berpengaruh terhadap variabel dependen (prestasi belajar). Pengujian regresi 

digunakan pengujian dua arah dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 

95% yang berarti bahwa α – 5%. Hasil uji t pada variabel lingkungan belajar (X1) 

H0 diterima, karena thitung > ttabel yaitu 2,352 > 0,67757 dengan nilai probabilitas 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,021. Jadi ada pengaruh positif lingkungan belajar 

terhadap prestasi belajar siswa maka hipotesis pertama diterima. Hasil uji t pada 

variabel kelengkapan sumber belajar (X2) H0 diterima, karena thitung > ttabel yaitu 

3,501 > 0,67757 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,001. Jadi 

ada pengaruh positif kelengkapan sumber belajar terhadap prestasi belajar siswa 

maka hipotesis kedua diterima dan Hasil uji t pada variabel penggunaan waktu 

belajar (X3) H0 diterima, karena thitung > ttabel yaitu 2,025 > 0,67757 dengan nilai 

probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,046. Jadi ada pengaruh positif penggunaan 

waktu belajar terhadap prestasi belajar siswa maka hipotesis ketiga diterima. 

 

3.6.2 Uji F    

Uji F bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen 

(lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu belajar) 

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (prestasi 

belajar). Hasil uji F H0 diterima karena Fhitung > Ftabel yaitu 12,824 > 2,72 dan nilai 

probabilitas signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Jadi ada pengaruh signifikan 

lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu belajar 

yang positif terhadap prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah Watukelir. 

3.7 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi (R
2
) membuktikan seberapa besar kemampuan semua 

variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Hasil dari R
2
 

angka 0 sampai dengan 1. Jika R
2
 dekat dengan angka 1 maka membuktikan pada 

variabel terikat secara bersamaan bisa ditunjukkan variabel bebas. Begitu juga jika 
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dengan angka R
2
 mendekati 0, bahwa variabel terikat tidak bisa ditunjukkan 

variabel bebas. Hasil uji menunjukkan nilai koefisien determinan R
2
 sebanyak 

0,33. Nilai R
2
 pada variabel lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar dan 

penggunaan waktu belajar berpengarub terhadap prestasi belajar sebesar 33%, 

sedangkan 67% dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.  

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan belajar, 

kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu belajar secara bersama-sama 

secara positif terhadap prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah Watukelir. 

Hal tersebut dapat dilihat dari persamaan regresi linear Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

yaitu Y = 70,821+ 0,100X1+ 0,090X2  + 0,045X3. Berdasarkan persamaan tersebut 

diketahui bahwa koefisien regresi pada masing-masing variabel independen 

bernilai positif, artinya variabel lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar 

dan penggunaan waktu belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

prestasi belajar siswa kelas XII SMK Muhammadiyah Watukelir.  

3.8 Sumbangan Relatif (SR) dan Sumbangan  Efektif (SE) 

Sumbangan relatif adalah sumbangan yang digunakan untuk menguji ukuran 

besarnya sumbangan suatu prediktor terhadap jumlah kuadrat regresi. Besarnya 

sumbangan relatif untuk lingkungan belajar sebagaimana perhitungan di atas 

sebesar 18,9%, sumbangan relatif untuk kelengkapan sumber belajar sebesar 

55,1%, sedangkan untuk penggunaan waktu belajar sebesar 26,0%, sehingga total 

sumbangan relatif adalah 100%. Berdasarkan hasil perhitungan variabel 

lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu belajar, 

besarnya sumbangan efektif dan sumbangan relatif nampak bahwa variabel 

kelengkapan sumber belajar mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap 

prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah Watukelir dibandingkan dengan 

variabel lainnya. 

Sumbangan efektif adalah sumbangan untuk menguji seberapa besar 

sumbangan yang diberikan oleh masing-masing variabel bebas yaitu lingkungan 

belajar, kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu belajar terhadap 

variabel terikat yaitu prestasi belajar. Berdasarkan perhitungan di atas diketahui 

bahwa sumbangan efektif yang diberikan oleh lingkungan belajar adalah 6,2%, 
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sumbangan efektif yang diberikan kelengkapan sumber belajar adalah 18,2%, 

sedangkan sumbangan yang diberikan penggunaan waktu belajar sebesar 8,6%, 

dan total sumbangan efektif adalah 33%. Sedangkan sisanya 67% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.Pembahasan dari hasil 

penelitian yang dilakukan  pada siswa kelas XII SMK Muhammadiyah Watukelir 

sebagai berikut. 

3.9.Pengaruh Lingkungan Belajar  

Hasil uji hipotesis pertama yaitu hubungan persepsi lingkungan belajar terhadap 

prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah Watukelir. Hasil tersebut dapat 

dilihat dari analisis regresi linier berganda dengan taraf signifikansi sebesar 5%, 

hasil tersebut diketahui bahwa koefisien variabel lingkungan belajar (X1) sebesar 

0,100 atau positif. Diperoleh thitung> ttabel yaitu 2,352> 0,67757 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu sebesar 0,021 dengan sumbangan relatif sebesar 18,9% 

dan sumbangan efektif sebesar 6,2%. Kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin baik lingkungan belajar yang digunakan akan semakin tinggi prestasi 

belajar siswa. Sebaliknya semakin rendah lingkungan belajar yang digunakan oleh 

siswa, maka semakin rendah prestasi belajar siswa tersebut. 

Hasil penelitian sesuai dengan kajian teori dan penelitian yang relevan. 

Menurut Hamalik (2010:195) lingkungan Belajar adalah sesuatu yang ada di alam 

sekitar yang memiliki makna dan pengaruh tertentu kepada individu. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ado, 2015) yang berjudul 

Influence of Learning Environment on Students’ Academic Achievement in 

Mathematics: A Case Study of Some Selected Secondary Schools in Yobe State – 

Nigeria dalam penelitian ini menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan dan 

positif antara lingkungan belajar terhadap prestasi belajar dengan tingkat 

signifikansi 0,05. Begitu pula penelitian oleh (Fauzi & Pardiman, 2012) dengan 

judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Lingkungan Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 1 Godean Tahun Ajaran 

2011/2012”  yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan 

lingkungan belajar terhadap prestasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA 
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Negeri 1 Godean Tahun Ajaran 2011/2012, dengan rx2y = 0,307, rx2y
2 

= 0,094, dan 

thitung 2,458. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperkuat oleh teori dan hasil 

penelitian dari jurnal maka tinggi rendahnya prestasi belajar siswa dipengaruhi 

oleh lingkungan belajar. Lingkungan belajar sebagai tempat penyampaian 

informasi kepada siswa yang harus mempertimbangkan ketepatannya dengan 

tujuan pembelajaran. Lingkungan belajar yang nyaman dan memadai akan lebih 

memudahkan siswa dalam memahami materi dari guru, siswa juga lebih 

bersemangat mengikuti pelajaran, sehingga akan lebih mudah meraih prestasi 

belajar. Oleh karena itu, hasil perhitungan ini mendukung hasil uji hipotesis ke 

satu karena lingkungan belajar perlu diperbaiki kembali agar prestasi belajar siswa 

menjadi lebih baik. 

3.10.Pengaruh Kelengkapan Sumber Belajar  

Hasil uji hipotesis kedua yaitu hubungan kelengkapan sumber belajar terhadap 

prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah Watukelir. Hasil analisis hipotesis 

dapat dilihat dari koefisien variabel kelengkapan sumber belajar (X2) adalah 

sebesar 0,090, atau bernilai positif. Berdasarkan uji t untuk variabel kelengkapan 

sumber belajar (X2) diperoleh thitung> ttabel yaitu  3,501 > 0,67757 dan nilai 

signifikan sebesar < 0,05, yaitu 0,001 dengan sumbangan relatif sebesar 55,1% 

dan sumbangan efektif 18,2%. Kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 

semakin lengkap sumber belajar siswa akan semakin tinggi prestasi belajar siswa, 

demikian pula sebaliknya semakin rendah kelengkapan sumber belajar siswa akan 

semakin rendah prestasi belajar siswa. Hasil penelitian sesuai dengan kajian teori 

dan penelitian relevan. Menurut Majid (2013:170) Sumber belajar merupakan 

berbagai bentuk informasi yang disajikan dalam bentuk media dan dapat 

digunakan siswa sebagai alat bantu belajar untuk melakukan proses perubahan 

tingkah laku. Bentuk yang dapat digunakan tidak terbatas, karena dapat berupa 

cetakan, vidio, format  software  ataupun  berbagai   format  kombinasi  yang  

dapat digunakan oleh siswa dan guru.  

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bušljeta, 

2013) yang berjudul Effective Use of Teaching and Learning Resources 
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menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan sumber belajar yang 

efektif dengan prestasi belajar. Dari hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kualitas proses pengajaran tidak ditentukan oleh penggunaan berbagai 

sumber belajar tetapi oleh keberhasilan guru dalam menggunakan sumber daya 

tersebut untuk mendorong siswa memperoleh pengetahuan. Begitu pula penelitian 

oleh Wardhani (2010) yang menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kelengkapan sumber belajar terhadap prestasi belajar ttabel < 

thitung (1,980 < 5,113). Berdasarkan hasil perhitungan yang diperkuat oleh teori 

dan hasil penelitian, maka penelitian ini mendukung hasil uji hipotesis ke dua 

karena ada pengaruh kelengkapan sumber belajar yang positif terhadap prestasi 

belajar siswa. 

3.11. Pengaruh Kelengkapan Penggunaan Waktu Belajar  

Hasil uji hipotesis ketiga yaitu hubungan penggunaan waktu belajar terhadap 

prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah Watukelir. Hasil analisis hipotesis 

dapat dilihat dari koefisien variabel penggunaan waktu belajar (X3) adalah sebesar 

0,045, atau bernilai positif. Berdasarkan uji t untuk variabel penggunaan waktu 

belajar (X3) diperoleh thitung> ttabel yaitu 2,025>0,67757 dan nilai signifikan sebesar 

< 0,05, yaitu 0,046 dengan sumbangan relatif sebesar 26,0% dan sumbangan 

efektif 8,6%. Kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin disiplin 

penggunaan waktu belajar siswa akan semakin tinggi prestasi belajar siswa, 

demikian pula sebaliknya semakin buruk penggunaan waktu belajar siswa akan 

semakin rendah prestasi belajar siswa. Hasil penelitian sesuai dengan kajian teori 

dan penelitian relevan. Menurut Slavin (2011:145) waktu merupakan sumber daya 

terbatas di sekolah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Wassmer, 2015) dengan judul The Impactof Learning Timeon Academic 

Achievement dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan dan 

positif secara statistik antara penggunaan waktu belajar dengan prestasi 

belajar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penambahan jam belajar 

disekolah berhubungan dengan peningkatan rata-rata pencapaian 

akademik keseluruhan sekitar 1% - 1,5%. 

https://www.researchgate.net/publication/276032730_The_Impact_of_Learning_Time_on_Academic_Achievement?enrichId=rgreq-69e3702fd30dc285df0e68e5da09d012-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NjAzMjczMDtBUzozMDQxMDc0NjQ2NTg5NDRAMTQ0OTUxNjI3NzI1OQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
https://www.researchgate.net/publication/276032730_The_Impact_of_Learning_Time_on_Academic_Achievement?enrichId=rgreq-69e3702fd30dc285df0e68e5da09d012-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI3NjAzMjczMDtBUzozMDQxMDc0NjQ2NTg5NDRAMTQ0OTUxNjI3NzI1OQ%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf
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Begitu pula dengan hasil penelitian Ernawati (2010) dengan judul 

Pengaruh Media Belajar, Cara-Cara Belajar dan Penggunaan Waktu Belajar 

Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial  Terpadu Sekolah Menengah 

Pertama Negeri 1 Tawangmangu Tahun Ajaran 2009/2010dapat dikatakan bahwa 

variabel penggunaan waktu belajar berpengaruh positif terhadap prestasi belajar. 

Berdasarkan uji t untuk variabel penggunaan waktu belajar (b3) diperoleh 

thitung> ttabel, yaitu 4,989 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik  

penggunaan waktu belajar maka akan semakin tinggi prestasi belajar, demikian 

pula sebaliknya semakin buruk  penggunaan waktu belajar maka akan semakin 

rendah prestasi belajar siswa.Berdasarkan hasil perhitungan yang diperkuat oleh 

teori dan hasil penelitian, maka penelitian ini mendukung hasil uji hipotesis ke tiga 

karena ada pengaruh penggunaan waktu belajar yang positif terhadap prestasi 

belajar siswa. 

3.12. Pengaruh Lingkungan Belajar, Kelengkapan Sumber Belajar dan 

Penggunaan Waktu Belajar Dengan Prestasi Belajar  

Hasil uji hipotesis keempat yaitu adanya hubungan antara lingkungan belajar 

siswa, kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu belajar dengan prestasi 

belajar siswa. Pengujian hipotesis keempat dengan uji F diperoleh nilai Fhitung 

sebesar 12.824 lebih besar dari Ftabel dengan probabilitas sebesar 0,000 (p < 

0,05), maka Ho diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel lingkungan belajar, 

kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu belajar secara simultan 

mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa akuntansi SMK 

Muhammadiyah Watukelir. Hal ini juga menunjukkan bahwa lingkungan belajar, 

kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu belajar merupakan faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Salah satu dari ketiga faktor ini 

merupakan faktor yang ada pada diri siswa sendiri, sehingga sedikit tidaknya 

maka akan memberikan dorongan dari dalam atau sebagai kekuatan dari dalam 

agar bagaimana terus mengembangkan dirinya untuk dapat berprestasi. 

Lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu 

belajar sangatlah membantu siswa saat proses belajar mengajar. Penggunaan 
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waktu belajar sebagai sikap pada diri siswa dalam pemanfaatan kesempatan yang 

tersedia untuk melakukan kegiatan belajar. Tertib dan teratur merupakan unsur 

dominan untuk belajar secara disiplin sehingga pengaturan waktu belajar menjadi 

lebih mudah diterapkan. Penggunaan Waktu Belajar Seluruh kehidupan manusia 

pada hakikatnya bergelut dalam dimensi waktu. Manusia selalu bergerak dalam 

lingkaran waktu oleh karena itu aktivitas bermula dan berakhir dalam waktu. 

Secara sederhana waktu merupakan suatu kesempatan langgeng yang tersedia 

dalam alam semesta untuk manusia berprestasi. 

Selanjutnya hasil uji koefisien deteriminasi memperoleh nilai R
2
sebesar 

0,330 yang menunjukkan bahwa variabel lingkungan belajar, kelengkapan sumber 

belajar dan penggunaan waktu belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa 

sebesar 33%, sedangkan 67% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

Hasil perhitungan sumbangan relatif dan sumbangan efektif menunjukkan 

bahwa variabel lingkungan belajar, memberikan sumbangan relatif sebesar 18,9% 

dan sumbangan efektif sebesar 6,2%. Variabel kelengkapan sumber belajar, 

memberikan sumbangan relatif sebesar 55,1% dan sumbangan efektif sebesar 

18,2%. Variabel penggunaan waktu belajar, memberikan sumbangan relatif 

sebesar 26,0% dan sumbangan efektif sebesar 8,6%. Total sumbangan variabel 

lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu belajar 

memberikan sumbangan sebesar 33% terhadap prestasi belajar siswa. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya terkait pengaruh lingkungan belajar, kelengkapan sumber belajar dan 

penggunaan waktu belajar terhadap prestasi belajar siswa SMK Muhammadiyah 

Watukelir, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 1. Terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar terhadap prestasi belajar 

siswa mata pelajaran akuntansi. 2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara kelengkapan sumber belajar terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran 

akuntansi. 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penggunaan 
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waktu belajar terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran akuntansi. 4. 

Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara lingkungan belajar, 

kelengkapan sumber belajar dan penggunaan waktu belajar secara simultan 

terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran akuntansi. 
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