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PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN ORANGTUA  DAN PERHATIAN 

ORANG TUA MELALUI  MINAT BELAJAR TERHADAP HASIL 

BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS XI SMKN 1 MAGETAN TAHUN 

AJARAN 2021/2022 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan orang tua dan 

perhatian orang tua melalui minat belajar terhadap hasil belajar akuntansi siswa 

kelas X1 SMKN 1 Magetan tahun ajaran 2021/2022. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas XI Akuntansi SMKN 1 Magetan Tahun Ajaran 2021/2022 yang 

diambil secara random sampling dengan jumlah populasi 180 siswa dan jumlah 

sampel123 siswa. Teknik pengumpulan data dengan metode kuesioner dan 

dokumentasi.  Uji coba instrumen penelitian dengan uji validitas dan uji 

reliabilitas dilakukan terhadap 30 siswa diluar subjek penelitian. Uji prasyarat 

analisis meliputi uji linearitas, multikolinieritas, normalitas, dan 

heteroskedastisitas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan jalur path analysis. Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil 

simpulan, (1) Terdapat pengaruh tidak signifikan tingkat pendidikan orang tua 

terhadap minat. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan perhatian orangtua 

terhadap minat belajar. (3) Terdapat pengaruh yang signifikan minat belajar 

terhadap hasil belajar. (4) Terdapat pengaruh signifikan antara perhatian orang tua 

terhadap hasil belajar. (5) terdapat pengaruh tidak signifikan Tingkat pendidikan 

terhadap hasil belajar. 

Kata Kunci : Pendidikan,  Perhatian,  Minat,  Hasil belajar 

Abstract 

This study aims to examine the effect of parental education level and parental 

attention through interest in learning on accounting learning outcomes for X1 

class students of SMKN 1 Magetan in the 2021/2022 academic year. The subjects 

of this study were students of class XI Accounting at SMKN 1 Magetan for the 

academic year 2021/2022 which were taken by random sampling with a 

population of 180 students and a sample of 123 students. Data collection 

techniques using questionnaires and documentation methods. Testing of research 

instruments with validity and reliability tests was carried out on 30 students 

outside the research subject. The analysis prerequisite tests include linearity, 

multicollinearity, normality, and heteroscedasticity tests. The data analysis 

technique used in this study uses path analysis. Based on the results of data 

analysis, conclusions can be drawn, (1) There is no significant effect of parents' 

education level on interest. (2) There is a significant effect of parental attention on 

interest in learning. (3) There is a significant effect of interest in learning on 

learning outcomes. (4) There is a significant influence between parental attention 

to learning outcomes. (5) there is no significant effect of education level on 

learning outcomes. 

Keywords: Education, Attention, Interest, Learning Outcomes 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah upaya yang strategis untuk membentuk karakteristik 

masyarakat yang dituntut seperti yang dikemukakan di atas. Undang- undang 

tentang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 merumuskan fungsi 

dan tujuan pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi yang demokrasi serta 

bertanggung jawab.. 

Hasil belajar adalah tingkat kepandaian dan ketrampilan yang telah 

dicapai disuatu  pekerjaan atau latihan anak itu sendiri. Trianto, (2010) 

menjelaskan bahwa model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau  pola 

yang digunakan sebagai  pedoman  dalam merencanakan pembelajaran di kelas 

atau pembelajaran  tutorial. Pupuh dan Sobry S ,(2010) berpendapat makin 

tepat metode yang digunakan oleh guru dalam mengajar diharapkan makin 

efektif pula pencapaian tujuan pembelajaran dari sisi guru tindak mengajar 

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa hasil belajar 

merupakan berakhirnya pengalaman dari puncak proses belajar. Luaran dalam 

mencari ilmu yaitu tindakan, aturan, pemahaman, kemampuan, penghargaan 

serta keterampilan. Produk  menuntut  ilmu adalah  kompetensi  yang  dikuasai  

peserta  didik  selama  mengikuti proses  pembelajaran (Sudjana, 2014). 

Tingkat pendidikan seseorang akan membawa  pengaruh kepada orang 

tersebut dalam penguasaa pengetahuan, pekerjaan, kekayaan dan status sosial 

dalam masyarakat. Orangtua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 

sikapnya akan semakin positif terhadap dunia pendidikan memiliki  

pengetahuan dan kemampuan dalam mengahadapi anak yang sedang kesulitan 

belajar serta selalu menyadarkan anak untuk rajin belajar dan menanamkan 

pengertian bahwa belajar sangat penting  untuk  masa depannya nanti 

(Mustamin & Sulestari, 2013). 
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Perhatian adalah pemusatan kekuatan jiwa tertuju pada  suatu  objek. 

Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktifitas 

yang dilakukan (Suryabrata, 2017;23). Dalam penelitian ini yang menjadi 

fokus adalah perhatian orang tua. Perhatian orang tua adalah bentuk ikatan 

emosi yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Perhatian orang tua 

merupakan hal yang sangat penting karena bisa mempengaruhi hasil belajar 

anak. Perhatian adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya 

dengan pemilihan rangsangan yang datang dari lingkunganny (Slameto, 

2016:13).  Faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah minat maka dengan 

bekal ini orangtua orang tua dapat memberikan bimbingan dan solusi dalam 

pemecahan masalah kesulitan belajar yang dihadapi anak. Agar siswa dapat 

memahami dan memiliki minat terhadap mata pelajaran akuntansi orang tua 

perlu memberikan perhatian kepada anak sehingga memahami apa yang 

dibutuhkan anak agar dapat meningkatkan prestasi belajar 

Minat adalah kekuatan pendorong yang memaksa seseorang menaruh 

perhatian pada orang situasi atau aktifitas tertentu dan bukan pada yang lain 

atau minat sebagai akibat yaitu pengalaman efektif yang distimular oleh 

hadirnya seseorang atau sesuatu obyek atau karena berpartisipasi dalam suatu 

aktifitas. Menurut Stiggins Ikbal,(2011:12) menyatakan bahwa minat 

merupakan salah satu dimensi dari aspek afektif yang banyak berperan dalam  

kehidupan seseorang. Minat adalah keinginan yang didorong oleh  suatu 

keingina setelah mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan 

dengan kebutuhan yang diinginkannya Ikbal (2011:12). 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan design korelasi analisis 

jalur (path analisis). Populasi penelitian adalah siswa kelas XI SMKN 1 

Magetan sejumlah 180 orang. Sampel diambil sebanyak 123 orang. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan 

data menggunakan angket yang telah di uji cobakan terlebih dahulu dan 

kemudian di uji validitas serta uji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
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digunakan adalah uji asusmsi klasik yaitu (normalitas, multikolinieritas, 

heteroskedastisitas, linier) dan uji analisis jalur (path analisis). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Hasil 

3.1.1 Hasil Uji Asumsi Klasik  

1) Uji Normalitas 

 

Gambar 1. Hasil P-Plot Tingkat Pendidikan orangtua  

terhadap hasil belajar 

 

Grafik diatas memberikan penjelasan lengkungnya pola bentuk P-P 

Plot di sekitar garis regresi yang menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal. Pada gambar p-plot terlihat titik mengikuti dan mendekati garis 

diagonalnya sehingga dapat di simpulkan bahwa model regresi 

memenuhi syarat asumsi normalitas. 
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Gambar 2. Hasil P-Plot Perhatian orang tua terhadap  

hasil belajar 

Grafik diatas memberikan penjelasan lengkungnya pola bentuk P-P 

Plot di sekitar garis regresi yang menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal. Pada gambar P-P Plot terlihat titik mengikuti dan mendekati 

garis diagonalnya sehingga dapat di simpulkan bahwa model regresi 

memenuhi syarat asumsi normalitas. 

 

Gambar 3. Hasil P-Plot minat belajar terhadap hasil belajar 

Grafik diatas memberikan penjelasan lengkungnya pola bentuk P-P 

Plot di sekitar garis regresi yang menunjukkan bahwa data berdistribusi 
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normal. Pada gambar P-P Plot terlihat titik mengikuti dan mendekati 

garis diagonalnya sehingga dapat di simpulkan bahwa model regresi 

memenuhi syarat asumsi normalitas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil P-Plot tingkat pendidikan terhadap  

minat belajar 

Grafik diatas memberikan penjelasan lengkungnya pola bentuk P-P 

Plot di sekitar garis regresi yang menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal. Pada gambar P-P Plot terlihat titik mengikuti dan mendekati 

garis diagonalnya sehingga dapat di simpulkan bahwa model regresi 

memenuhi syarat asumsi normalitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Hasil P-Plot perhatian orang tua terhadap minat belajar 
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Grafik diatas memberikan penjelasan lengkungnya pola bentuk P-P 

Plot di sekitar garis regresi yang menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal. Pada gambar P-P Plot terlihat titik mengikuti dan mendekati 

garis diagonalnya sehingga dapat di simpulkan bahwa model regresi 

memenuhi syarat asumsi normalitas. 

2) Uji Mulitikolinearitas  

Tabel 1. Hasil Uji Mulitikolinearitas 

         

Diketahui bahwa hasil uji multikolinearitas yang dilakukan 

terhadap variabel bebas  (variabel independen) menunjukkan kedua 

variabel bebas memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1. Selain itu, nilai 

VIF kedua variabel kurang dari 4. Oleh karena itu, dapat di simpulkan 

bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam regresi 

yang di gunakan dalam penelitian. Variabel variabel bebas dalam 

penelitian ini juga memenuhi syarat multikolinearitas. 

3) Uji Liniearitas  

Tabel 2.  Hasil Uji Liniearitas 

 

 

 

 

 

Sumber: data primer diolah 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toler

ance VIF 

1 (Constant) 70.746 5.751  12.301 .000   

Tingkat Pendidikan .170 .183 .083 .931 .354 .991 1.009 

Perhatian Orangtua .312 .094 .293 3.306 .001 .991 1.009 

a. Dependent Variable: Hasil Belajar 

 

No Hubungan variabel Fhitung Sig Keterangan 

1 X1-Y 0,888 0,492 Liniear 

2 X2-Y 1,548 0,089 Liniear 

3 Y’-Y 0,615 0,873 Liniear 

4 X1-Y’ 0,104 0,991 Liniear 

5 X2-Y’ 0,884 0,599 Liniear 
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Dari ringkasan hasil uji linieritas pada tabel dapat dilihat bahwa 

ketiga variabel memiliki nilai Signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa seluruh variabel dalam penelitian bersifat linear dan penelitian ini 

memenuhi syarat linearitas. 

4) Uji Hipotesis 

Tabel 3.  Uji Hipotesis Analisis Jalur 

 

 

 

 

 

 

 

    

Berdasarkan tabel 3. di atas, maka hasil pengujian hipotesis 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a) Hipotesis Pertama (H1) 

Hasil uji hipotesis pertama adalah pengaruh Tingkat pendidikan 

terhadap Hasil belajar sebesar -0,002 dan nilai critical ratio (c.r.) 

sebesar -0,013 dengan nilai probabilitas sebesar 0,990. Hasil ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Tingkat pendidikan terhadap 

Minat belajar tidak signifikan. Dengan demikian, dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima karena nilai c.r. 

> 1,652 dan nilai probabilitasnya < 0,05. 

b) Hipotesis Kedua (H2) 

Hasil uji hipotesis kedua adalah Pengaruh Perhatian orang tua 

terhadap Hasil belajar sebesar 0,784 dan nilai critical ratio (c.r.) 

sebesar 8,708 dengan nilai probabilitas sebesar 0,000. Hasil ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Perhatian orang tua 

terhadap Minat belajar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

 

Variabel 

 

C.R. 

 

P 

Estimate 

Standardized 

Regression 

Perhatian Orang tua  Minat belajar  
8,708 0,000 0,784 

 Minat belajar  
1,161 0,246 0,091 

Perhatian Orang tua  Hasil belajar 2,852 0,004 0,347 

        Variabel Dependen 
R2 

Minat Belajar 0,387 

Hasil Belajar  
0,011 
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hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima karena nilai c.r. > 1,652 

dan nilai probabilitasnya < 0,05. 

c) Hipotesis Ketiga (H3) 

Hasil uji hipotesis ketiga adalah Pengaruh Minat belajar terhadap 

Hasil belajar diperoleh nilai standardized regression weight sebesar 

0,091 dan nilai critical ratio (c.r.) sebesar 0,797 dengan nilai 

probabilitas sebesar 1,161. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan Hasil Belajar terhadap Minat belajar. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dalam penelitian 

ini diterima karena nilai c.r. > 1,652 dan nilai probabilitasnya < 0,05. 

d) Hipotesis Keempat (H4) 

Hasil uji hipotesis keempat adalah pengaruh tingkat pendidikan orang  

tua, perhatian orang tua dan minat belajar terhadap hasil belajar 

diperoleh nilai standardized regression weight sebesar 0,347 dan nilai 

critical ratio (c.r.) sebesar 2,852 dengan nilai probabilitas sebesar 

0,004. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

Perhatian orang tua dan minat belajar terhadap Hasil belajar. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat dalam 

penelitian ini diterima karena nilai c.r. > 1,652 dan nilai 

probabilitasnya < 0,05. 

Pada tabel 3. juga menunjukkan nilai koefisien determinasi (R
2
).  

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur variansi 

variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen dalam 

suatu model secara simultan (bersama-sama). Hasil perhitungan 

analisis data menunjukkan nilai koefisien determinasi (R
2
) pengaruh 

Minat belajar sebesar 0,387. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel 

Minat belajar dapat dijelaskan oleh variabel Hasil belajar sebesar 

38,7%, sedangkan sisanya sebesar 77%  dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak digunakan dalam penelitian ini. 
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Tabel 4. Hasil Perhitungan Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak 

Langsung, dan Pengaruh Total 

 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh Tidak 

Langsung 

Pengaruh 

Total 

Y’ Y Y’ Y Y’ Y 

X2 0,622 0,091 0,000 0,071 0,622 0,162 

Y’ 0,000 0,105 0,000 0,066 0,000 0,171 

Sumber : Data Primer Diolah 

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat Besarnya pengaruh langsung 

Perhatian Orangtua (X2) terhadap Minat belajar (Y’) sebesar 0,622. 

Pengaruh langsung Minat belajar (Y’) terhadap Hasil belajar (Y) 

sebesar 0,105. Dengan demikian, pengaruh tidak langsung Perhatian 

orang tua (X2) terhadap Hasil belajar (Y) melalui Minat belajar (Y’) 

yaitu sebesar 0,622 x 0,105  = 0,06531 (dibulatkan menjadi 0,070).  

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung 

Perhatian orang tua terhadap Hasil belajar melalui Minat belajar 

sebesar 0,071. Sementara itu, besar pengaruh total dapat diketahui 

dengan menambahkan nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak 

langsung yaitu sebesar 0,091 + 0,071 = 0,162. 

Besarnya pengaruh langsung Minat belajar (Y’) terhadap Hasil 

belajar(Y) sebesar 0,00. Pengaruh langsung Minat belajar (Y’) 

terhadap Hasil belajar (Y) sebesar 0,105. Dengan demikian, pengaruh 

tidak langsung Perhatian orang tua (X2) terhadap Hasil belajar (Y) 

melalui Minat belajar (Y’) yaitu sebesar 0,000 x 0,105  = 0 

(dibulatkan menjadi 0).  Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh tidak langsung Perhatian orang tua terhadap Hasil belajar 

melalui Minat belajar sebesar 0,071. Sementara itu, besar pengaruh 

total dapat diketahui dengan menambahkan nilai pengaruh langsung 

dan pengaruh tidak langsung yaitu sebesar 0,105 + 0,066 = 0,171. 

2) Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Tingkat Pendidikan (X1) Terhadap Hasil Belajar Siswa (Y) 

Dari hasil penelitian path analysis yaitu hipotesis pertama (Ha1) diterima. 

Hasil uji hipotesis pertama adalah pengaruh Tingkat pendidikan terhadap 
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Minat belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Tingkat 

pendidikan terhadap Minat belajar Tidak signifikan. dalam penelitian ini 

yang dimaksud adalah persepsi siswa atas tingkat pendidikan orang tua 

mereka telah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan hasil 

belajar Akuntansi siswa SMKN 1 Magetan. Hal ini mengandung arti bahwa 

persepsi atas tingkat pendidikan orang tua siswa memberikan pengaruh yang 

tidak signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa SMKN 1 magetan. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi Tingkat Pendidikan Orang Tua akan semakin tinggi pula hasil belajar 

akuntansi siswa. Hal ini sesuai dengan kajian teori dan kerangka berpikir 

pada penelitian ini di mana Tingkat Pendidikan Orang Tua tidak berpngaruh 

terhadap Hasil Belajar Akuntansi. Hasil penelitian ini selaras dengan 

Penelitian yang dilakukan oleh Septi Widiyantari (2012). Menurut zahara 

1995 (Riana2011:19) menyebutkan bahwa keberhasilan pendidikan seorang 

anak terutama yang menyangkutkan pencapaian hasil belajar yang baik 

dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah bagaimana cara 

orang tua mengarahkan cara belajar anaknya. Jadi tingkat pendidikan 

seseorang tidak berpengaruh dengan perkembangan potensi yang 

dimilikinya termasuk potensi emosional, pengetahuan, sikap dan 

keterampilan. Dengan kematangan emosional, pengetahuan sikap yang 

dimiliki oleh orang tua sedikit banyaknya akan memberikan kontribusi  bagi 

anak-anaknya. 

3.2.2 Pengaruh Perhatian Orang tua (X2) Terhadap Hasil Belajar siswa (Y) 

Dari hasil penelitian dan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa perhatian 

orang tua telah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan hasil 

belajar Akuntansi siswa SMKN 1 Magetan. Artinya perhatian orang tua 

yang tinggi telah memberi Pengaruh positif terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa SMKN 1 Magetan. Orang tua mempunyai peranan yang 

penting dalam pendidikan. Orang tua merupakan salah satu komponen yang 

harus bertanggung jawab atas pendidikan anak. Oleh karena itu sangat 

diperlukan adanya pembinaan dan perhatian yang baik dalam proses belajar 
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anak maka keterlibatan orang tua atas aktivitas anak dalam belajar 

merupakan salah satu hal yang diperlukan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Bentuk lain dari perhatian orang tua dalam proses pendidikan 

anak dan membantu anak dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi 

disekolah adalah mendorong dan memotivasi anak untuk belajar serta 

melengkapi seluruh kebutuhan yang berhubungan dengan sekolah. Hal itu 

mudah dilakukan oleh orang tua yang memiliki tingkat pendidikan dan 

tingkat ekonomi yang memadai karena dengan bekal itu orang tua dapat 

memberikan bimbingan dan solusi dalam pemecahan masalah kesulitan 

belajar yang dihadapi anak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

semakin tinggi tingkat perhatian orang tua maka semakin tinggi hasil belajar 

siswa. Hal ini juga berlaku untuk hal sebaliknya, yaitu jika perhatian orang 

tua rendah maka semakin rendah hasil prestasi siswa tersebut. Hal tersebut 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sumadi Suryabrata (2013: 14) 

“Perhatian diartikan sebagai banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai 

sesuatu aktivitas yang dilakukan”. Hasil penelitian juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Pandu Wicaksana Nugraha (2013) dalam 

skripsinya yang berjudul “Pengaruh Minat Belajar dan Perhatian Orang Tua 

Pada Siswa Kelas XI SMK Negeri Se-Kota Madya Yogyakarta terhadap 

Prestasi belajar siswa. 

3.2.3 Pengaruh minat belajar (Y’) terhadap Hasil belajar akuntansi (Y) 

Dari hasil penelitian dan teori yang ada dapat disimpulkan bahwa minat 

belajar telah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan Hasil 

belajar Akuntansi Siswa SMKN 1 Magetan Artinya adanya minat belajar 

yang tinggi telah memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan hasil 

belajar siswa. Minat siswa yang tinggi pada suatu mata pelajaran tertentu 

mendorong dirinya untuk mengetahui secara mendalam materi pelajaran 

yang didapatnya. Siswa yang berminat besar pada suatu mata pelajaran akan 

mencurahkan perhatiannya secara maksimal. Siswa yang memiliki minat 

tinggi terhadap pelajaran akuntansi sudah tentu akan selalu berupaya untuk 

memperbaiki hasil belajarnya. Siswa tersebut akan aktif bertanya jika 
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menemukan kesulitan dalam memahami pelajaran akuntansi. Sebaliknya 

seorang siswa yang memiliki minat yang rendah pada pelajaran akuntansi 

akan mengikuti proses kegiatan belajar dengan kurang aktif dan akan 

berdampak pada hasil belajar yang diperolehnya. Peneliti menyimpulkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara minat belajar terhadap hasil 

belajar akuntansi. Tetapi minat belajar bukan syarat yang mutlak untuk 

mengoptimalkan hasil belajar akuntansi karena dimungkinkan ada faktor-

faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar akuntansi diluar penelitian ini, 

misalnya model pembelajaran, bakat, intelegensi kemampuan siswa dan 

sebagainya. selain minat belajar, model pembelajaran juga mempengaruhi 

hasil belajar akuntansi. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai hasil penelitian 

berikut ini. Hasil penelitian yang di lakukan oleh Gumay (2017) 

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar akuntansi antara 

kelas yang diajarkan dengan model pembelajaran Two Stray dan kelas yang 

diajarkan dengan metode ceramah. Penelitian yang dilakukan oleh Lovisia 

(2017) disimpulkan bahwa hasil belajar akuntansi siswa kelas XI SMK 1 

Magetan setelah diterapkan Model Make a Macth secara signifikan 

dinyatakan tuntas.Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Gumay, etall 

(2018) bahwa ada pengaruh yang signifikan Metode Demonstrasi terhadap 

Hasil Belajar akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Khotimah,etall 

(2018) menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa dengan mengunakan model 

pembelajarn Quantum Teaching signifikan tuntas. Aktivitas belajar siswa 

dalam proses pembelajaran dalam kategori aktif. Sedangkan respon siswa 

setelah mengikuti pembelajaran dalam kategori baik. 

3.2.4 Pengaruh Tingkat Pendidikan (X1) dan Perhatian orang tua (X2) Terhadap 

Hasil belajar (Y) Melalui Minat Belajar (Y’). 

Dari hasil penelitian dan teori yang ada dapat disimpulkan tingkat 

pendidikan orangtua telah memberikan tidak berpengaruh terhadap 

peningkatan minat belajar siswa SMKN 1 Magetan. Artinya tingkat 

pendidikan yang tinggi telah memberi Pengaruh positif terhadap 

peningkatan minat belajar siswa SMKN 1 Magetan. Minat adalah keinginan 
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yang didorong oleh suatu keinginan setelah mengamati dan membandingkan 

serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya. Selain itu 

minat juga merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

menikmati suatu aktivitas disertai dengan rasa senang aspek afektif adalah 

aspek yang mengidentifikasi dimensi- dimensi perasaan dari kesadaran 

emosi, disposisi, dan kehendak yang mempengaruhi pikiran dan  tindakan 

seseorang. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa minat 

adalah sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu 

yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Indriyanti (2013) salah 

satu faktor yang mempengaruhi minat siswa untuk melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi adalah faktor situasi dan kondisi yang mewakili variabel 

keluarga dengan salah satu indikator yaitu tingkat pendidikan orang tua. Hal 

ini di perkuat oleh penelitian Fiolina(2016) bahwa tingkat pendidikan orang 

tua berpengaruh positif terhadap minat siswa melanjutkan studi ke 

perguruan tinggi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mella (2009) 

menunjukan bahwa tingkat pendidikan orang tua berpengaruh secara 

signifikan terhadap minat siswa melanjutkan studi ke perguruan tinggi              

       

4. PENUTUP 

1) Tidak terdapat pengaruh Tingkat pendidikan terhadap hasil belajar. Hasil ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan Tingkat pendidikan 

terhadap hasil belajar. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh 

positif dan signifikan Tingkat pendidikan terhadap hasil belajar siswa 

SMKN 1 Magetan. 

2) Terdapat pengaruh Perhatian orang tua terhadap Hasil belajar. Hasil ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Perhatian orang tua 

terhadap Hasil belajar. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif 

dan signifikan Perhatian orang tua terhadap Hasil belajar siswa SMKN 1 

Magetan. 

3) Terdapat Pengaruh Minat belajar terhadap Hasil belajar Hasil ini 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan Hasil Belajar terhadap 
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Minat belajar. Maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan 

signifikan Hasil belajar terhadap Minat belajar siswa SMKN 1 Magetan. 

4) Tidak terdapat pengaruh Tingkat pendidikan dan perhatian orang tua 

terhadap hasil belajar melalui minat belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan Tingkat pendidikan terhadap hasil 

belajar. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh positif dan 

signifikan Tingkat pendidikan terhadap hasil belajar siswa SMKN 1 

Magetan. 
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