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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 
 

A. Kajian Teori 

1. Prestasi Belajar Akuntansi 

a. Pengertian Prestasi Belajar Akuntansi 

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan 

yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dan interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Slameto (2010: 2) 

mendefinisikan “belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”. 

Sumadi Suryabrata (2006: 232) mengidentifikasikan ciri-ciri 

kegiatan belajar yaitu: 

1) Belajar itu membawa perubahan (dalam arti behavioural changes 

aktual maupun potensial). 

2) Perubahan itu pada pokoknya adalah didapatkannya kecakapan baru. 

3) Perubahan itu karena usaha dengan sengaja.  

Berdasarkan pendapat dari para ahli di atas maka dapat 

disimpulkan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

bukan hanya dari yang tidak tahu menjadi tahu, atau yang tidak bisa 

menjadi bisa melainkan hasil yang diperoleh dari pengalaman individu 
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itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan yang akan membawa 

suatu perubahan pada individu yang belajar. 

Sejalan dengan perumusan di atas, ada pula tafsiran lain tentang 

belajar, yang menyatakan bahwa belajar adalah suatu kepribadian yang 

menyatakan diri sebagai suatu pola baru dari reaksi yang berupa 

kecakapan sikap, kebiasaan atau suatu pengetahuan (Ngalim Purwanto, 

2005: 84). 

Prestasi belajar merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan belajar, karena kegiatan belajar merupakan proses, sedangkan 

prestasi merupakan hasil dari proses belajar. Ada berbagai pendapat 

tentang pengertian prestasi, salah satunya pendapat Muhibbin Syah 

(2006: 141) yang mendefinisikan “prestasi sebagai tingkat keberhasilan 

siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah 

program”. 

Prestasi belajar dapat dinilai dengan matematis (angka) yang 

mencerminkan tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran 

tersebut. Pada umumnya prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dalam 

angka-angka tersebut merupakan hasil penilaian melalui tes, ujian, 

maupun tugas dari guru. 

Hasil belajar merupakan realisasi atau pemekaran dari 
kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas yang dimiliki 
oleh seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat 
dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan 
pengetahuan, keterampilan berpikir maupun keterampilan 
motorik. Hampir sebagian besar dari kegiatan atau perilaku yang 
diperlihatkan seseorang merupakan hasil belajar. Di sekolah 
hasil belajar ini dapat dilihat dari penguasaan siswa akan mata 
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pelajaran yang ditempuhnya. Tingkat penguasaan pelajaran atau 
hasil belajar dalam mata pelajaran tersebut di sekolah di 
lambangkan dengan angka-angka atau huruf (Nana Syaodih, 
2007: 102-103). 

 
Menurut Al Haryono Jusup (2001: 4-5) “Akuntansi adalah 

proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan 

penganalisaan data keuangan suatu organisasi”. Definisi tersebut 

menunjukkan bahwa kegiatan Akuntansi merupakan tugas yang 

kompleks dan menyangkut bermacam-macam kegiatan. Prestasi Belajar 

Akuntansi yang diperolah siswa dalam periode tertentu akan dirumuskan 

dalam rapor, hal ini dikuatkan dengan pernyataan Sumadi Suryabrata 

(2006: 297) bahwa “Rapor merupakan perumusan terakhir yang 

diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau hasil belajar siswa selama 

masa tertentu”. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa Prestasi 

Belajar Akuntansi adalah hasil yang dicapai siswa selama dan setelah 

menjalankan proses belajar mata pelajaran Akuntansi dalam jangka 

waktu tertentu yang dinyatakan dalam angka (nilai) setelah dievaluasi 

untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Akuntansi 

Prestasi belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil 

interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dalam diri 

(faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. 

Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 
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penting sekali artinya dalam rangka membantu siswa mencapai prestasi 

yang sebaik-baiknya. 

Menurut Slameto (2010: 54-72) faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1) Faktor intern yang meliputi tiga faktor, yaitu : 

a) Faktor jasmaniah, seperti faktor kesehatan, dan cacat tubuh. 

b) Faktor psikologis, seperti intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan. 

c) Faktor kelelahan, baik kelelahan jasmani maupun kelelahan rohani. 

2) Faktor ekstern, dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu : 

a) Faktor keluarga, antara lain cara orang tua mendidik, relasi antara 

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

perhatian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. 

b) Faktor sekolah, antara lain metode mengajar, kurikulum, relasi 

guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, tugas-

tugas, dan metode belajar. 

c) Faktor masyarakat, antara lain siswa dalam masyarakat, media 

massa, teman bergaul dan bentuk kehidupan bermasyarakat. 

Menurut Muhibin Syah (2006: 145-155) mengemukakan bahwa 

secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa 

dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 
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1) Faktor internal (faktor dari dalam diri siswa), meliputi dua aspek, 

yaitu:  

a) Aspek fisiologi, terdiri dari: indra pendengar dan indra penglihat. 

b) Aspek psikologi, terdiri dari: intelegensi siswa, sikap siswa, bakat 

siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), terdiri atas dua macam: 

a) Lingkungan sosial, seperti keluarga, guru, masyarakat, dan teman. 

b) Lingkungan non sosial, seperti rumah, sekolah, peralatan, dan 

alam. 

3) Faktor pendekatan belajar (approach learning), dibagi menjadi tiga 

macam tingkatan, yaitu: 

a) Pendekatan tinggi : speculative dan achieving 

b) Pendekatan sedang : analitical dan deep 

c) Pendekatan rendah : veproductive dan surface 

 
Sejalan dengan pendapat tersebut, Ngalim Purwanto (2005: 107) 

juga mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

yang terdiri dari dua faktor, yaitu: 

1) Faktor yang berasal dari luar diri siswa: 
a) Lingkungan alam dan sosial 
b) Instrumental yang meliputi: kurikulum atau bahan pengajaran, 

guru, sarana dan fasilitas, serta administrasi. 
2) Faktor yang berasal dari diri siswa: 

a) Fisiologi, meliputi: kondisi fisik, dan kondisi panca indra. 
b) Psikologis, meliputi: bakat, minat, kecerdasan, motivasi, dan 

kemampuan. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi Prestasi Belajar Akuntansi ada dua faktor 

yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terdiri dari faktor 

fisiologis dan psikologis, dimana faktor fisiologis menyangkut aspek 

jasmani atau organ tubuh siswa yang sedang belajar Akuntansi, 

sedangkan faktor psikologis terkait dengan aspek: motivasi belajar siswa, 

intelegensi atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa, sikap siswa dalam 

mata pelajaran Akuntansi, bakat dan minat yang dimiliki siswa dalam 

mata pelajaran Akuntansi. Faktor ekstern, faktor ini terkait dengan 

keluarga yaitu dari Perhatian Orang Tua. 

c. Mengukur Prestasi Belajar Akuntansi 

Prestasi Belajar Akuntansi perlu diketahui, baik oleh siswa itu 

sendiri maupun orang lain yang bersangkutan guna melihat kemajuan 

yang telah diperoleh setelah selesai mempelajari suatu program 

pembelajaran atau materi Akuntansi. Cara yang digunakan untuk 

mengukur Prestasi Belajar Akuntansi yaitu dengan mengadakan evaluasi 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Menurut Muhibbin Syah (2006: 

141) “evaluasi yang berarti pengungkapan dan pengukuran hasil belajar, 

yang pada dasarnya merupakan penyusunan deskripsi siswa, baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif”. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010: 36), evaluasi yang 

diwujudkan dalam bentuk tes hasil belajar bertujuan untuk: 
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1) Mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program secara 

menyeluruh 

2) Penguatan bagi siswa 

3) Usaha perbaikan 

4) Mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang dialami siswa (berfungsi 

diagnosis) 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

evaluasi yang dilaksanakan bertujuan untuk mengetahui berhasil atau 

tidaknya proses pembelajaran yang telah dilakukan dengan melihat dari 

Prestasi Belajar Akuntansi. Prestasi Belajar Akuntansi dapat diukur 

dengan tes hasil belajar baik berupa tes lisan maupun tertulis, tetapi jenis 

tes yang digunakan pada umumnya adalah tes prestasi belajar yang dapat 

dilihat indikatornya, seperti tes formatif, tes sumatif, atau nilai akhir yang 

tercantum pada buku laporan pendidikan (raport). Dalam penelitian ini, 

untuk mengukur Prestasi Belajar Akuntansi, dapat dilihat dari nilai akhir 

semester gasal. 

 

2.  Motivasi Belajar 

a. Pengertian Motivasi Belajar  

Motivasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan 

efektif tidaknya proses belajar mengajar. Motivasi berasal dari kata motif 

yang artinya daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan 

sesuatu, maka motivasi dapat diartikan sebagai “daya penggerak yang 
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telah menjadi aktif” (Sardiman, 2010: 73). Motif akan menjadi aktif 

terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau 

mendesak. Sejalan dengan pemahaman tersebut maka menurut Ngalim 

Purwanto (2005: 71) “Motivasi adalah dorongan atau stimulus yang 

datang dari dalam diri seseorang untuk menggerakkan perilaku sadarnya 

untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai sasaran yang ingin dicapai”. 

Motivasi juga sebagai penggerak tingkah laku, sangat penting di dalam 

proses belajar. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang 

menggerakkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam 

Motivasi Belajar terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, 

menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap perilaku individu 

belajar. (Dimyati dan Mudjiono, 2009: 80) 

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa Motivasi Belajar 

merupakan dorongan yang menggerakkan seseorang atau kelompok 

orang untuk melakukan suatu aktifitas termasuk dalam belajar untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan atau mendapatkan kepuasan dengan 

perbuatannya. Dalam hal belajar siswa yang mempunyai Motivasi 

Belajar yang tinggi akan meningkatkan kegiatan belajar yang pada 

akhirnya akan meningkatkan pula prestasi belajarnya. 

b. Fungsi Motivasi Belajar 

Motivasi Belajar dapat berfungsi sebagai pendorong usaha dan 

pencapaian prestasi. Adanya Motivasi Belajar akan menunjukkan hasil 

yang baik, yaitu dengan adanya usaha yang tekun, terutama bila didasari 
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adanya motivasi siswa yang belajar dapat melahirkan prestasi yang baik. 

Hal ini juga sejalan menurut Sardiman (2010: 85), fungsi Motivasi 

Belajar antara lain: 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau 
motor yang menggerakkan energi. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak 
dicapai. 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa 
yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan 
menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. 
 

Fungsi motivasi dalam kegiatan belajar adalah sebagai berikut: 
 

1) Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi 
tidak akan timbul suatu perbuatan seperti belajar. 

2) Sebagai pengarah artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan. 

3) Sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku seseorang 
besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu 
pekerjaan (Oemar Hamalik, 2010: 108).  
 

Dengan melihat fungsinya di atas dapat diketahui bahwa 

Motivasi Belajar dapat mendorong siswa untuk melakukan aktivitas 

belajar sehingga tercapai tujuan belajar yang diharapkan. Motivasi juga 

menentukan arah perbuatan yaitu ke arah perwujudan suatu tujuan dan 

cita-cita. Seorang siswa yang mempunyai Motivasi Belajar tinggi akan 

mendorong diri siswa dalam belajar untuk dapat mencapai tujuan belajar 

yang diharapkan. 

c. Indikator Motivasi Belajar 

Motivasi Belajar yang ada pada diri seseorang itu menurut 

Sardiman (2010; 83) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
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1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam jangka 

waktu yang lain, tidak berhenti sebelum selesai). 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak putus asa), tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak dapat puas 

dengan prestasi yang sudah dicapainya). 

3) Lebih ingin bekerja sendiri. 

4) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal bersifat mekanis, 

berulang-ulang sehingga kurang kreatif). 

5) Dapat mempertahankan pendapatnya (jika sudah yakin akan sesuatu). 

6) Senang mencari dan menemukan masalah atau soal-soal. 

Ciri-ciri inilah yang dijadikan penulis sebagai indikator untuk 

kisi-kisi dalam penelitian. Apabila seseorang memiliki ciri-ciri tersebut 

berarti selalu mempunyai motivasi yang cukup kuat dalam belajar 

sehingga siswa juga mampu untuk memahami akan mata pelajaran. 

Kegiatan belajar mengajar akan berhasil dengan baik apabila siswa tekun 

dalam mengerjakan tugas, ulet dalam memecahkan suatu permasalahan 

dan hambatan secara mandiri sehingga diharapkan nantinya siswa 

tersebut mendapat sebuah apresiasi yaitu mendapatkan prestasi belajar 

yang baik. 

d. Macam-macam Motivasi Belajar 

Motivasi mempunyai dua komponen, yakni komponen dalam 

(inner component) dan komponen luar (outer component).  

Komponen dalam ialah perubahan dalam diri seseorang, 
keadaan merasa tidak puas, dan ketegangan psikologis. 
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Komponen luar ialah yang diinginkan seseorang, tujuan yang 
menjadi arah kelakuannya. Jadi komponen dalam ialah 
kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan, sedangkan 
komponen luar ialah tujuan yang hendak dicapai (Oemar 
Hamalik, 2010: 107) 

 
Motivasi Belajar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 

1) Motivasi Belajar intrinsik 

Motivasi Belajar intrinsik adalah motivasi yang tercakup di 

dalam situasi belajar dan memenuhi kebutuhan dan tujuan siswa. 

Sering disebut Motivasi Belajar sebab merupakan motivasi yang 

sebenarnya timbul dalam diri siswa sendiri selain itu Motivasi Belajar 

intrinsik merupakan motivasi yang hidup dalam diri siswa dan 

berguna dalam situasi belajar yang fungsional. 

2) Motivasi Belajar ekstrinsik 

Motivasi Belajar ektrinsik adalah motivasi yang disebabkan 

oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar. Motivasi ini diperlukan 

sebab tidak semua pengajaran menarik minat siswa atau sesuai dengan 

kebutuhan siswa. Oleh karena itu, seorang guru perlu membangkitkan 

Motivasi Belajar (Oemar Hamalik, 2010: 112) 

Motivasi Belajar juga mengandung 3 unsur pokok yaitu 

menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku manusia, 

yakni: 

1) Menggerakkan, berarti menimbulkan kekuatan pada individu untuk 

memimpin seseorang bertindak dengan cara tertentu. 
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2) Mengarahkan, berarti menyalurkan tingkah laku individu pada suatu 

tujuan. 

3) Menopang dan menjaga tingkah laku berarti lingkungan sekitar 

menguatkan intensitas dan arah dorongan serta kekuatan individu 

(Ngalim Purwanto, 2005: 72). 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2009: 63-64) 

menambahkan bahwa motivasi menurut sifatnya dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu: 

1) Motivasi takut (fear motivation) 

Individu melakukan suatu perbuatan karena takut 

2) Motivasi insentif (incentive motivation) 

Individu melakukan suatu perbuatan untuk mendapatkan sesuatu 

insentif, seperti: bonus, hadiah, penghargaan, dan lain-lain. 

3) Motivasi sikap (attitude motivation) 

Motivasi yang muncul dari diri individu karena adanya rasa senang 

atau suka serta faktor-faktor subyektif lainnya. 

Pada umunya Motivasi Belajar intrinsik lebih kuat daripada 

Motivasi Belajar ekstrinsik sehingga perlu dibangun Motivasi Belajar 

intrinsik pada diri siswa. Diharapkan anak jangan hanya mau belajar 

karena takut dimarahi, dihukum, mendapat nilai jelek, ataupun takut 

tidak lulus dalam ujian, tetapi anak mau belajar karena merasa perlu atau 

membutuhkan untuk mencapai tujuan belajarnya. 
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3. Minat Belajar 

a. Pengertian Minat Belajar 

Minat yang timbul dalam diri siswa menjadikan kekuatan yang 

dinamis untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tingkah laku. Dalam 

kaitannya dengan akuntansi, siswa yang telah memiliki Minat Belajar 

terhadap Akuntansi akan menyukai standar kompetensi tanpa disuruhpun 

siswa akan berusaha memahami dan mengerti arti pelajaran yang 

diberikan oleh guru. Guru ataupun orang tua juga dapat memanfaatkan 

Minat Belajar yang telah dimiliki siswa untuk mencapai Prestasi Belajar 

Akuntansi. Menurut Slameto (2010: 180) yang dimaksud dengan “minat 

adalah  suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau 

aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah 

penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di 

luar diri”. Menurut Oemar Hamalik (2010: 33), yaitu “Pembelajaran yang 

bermotivasi pada hakekatnya adalah pembelajaran yang sesuai dengan 

minat yang ada pada diri siswa” oleh karena itu Minat Belajar juga 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar 

karena belajar dengan minat mendorong siswa belajar lebih baik daripada 

belajar tanpa minat. Semakin  kuat hubungan tersebut, maka semakin 

besar pula minat yang dimiliki. 

Sumadi Suryabrata (2006: 249) mengemukakan tentang Minat 

Belajar, yaitu sebagai berikut: 

Minat Belajar adalah elemen dari karakter, karakter terbentuk 
dari sifat-sifat hereditas dan pengaruh interaksi dengan lingkungan, disini 
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terlihat jelas bahwa Minat Belajar dipengaruhi oleh lingkungan. Belajar 
akan menarik bagi siswa jika mengetahui pengertian terhadap belajar. 
Belajar mengandung nilai-nilai pokok antara lain bahwa belajar 
membawa perubahan-perubahan yang terjadi karena usaha yang 
disengaja. 

 
Dengan adanya Minat Belajar, siswa cenderung memberikan 

perhatian yang lebih besar dan mudah untuk memusatkan konsentrasi 

serta perhatiannya pada saat proses pembelajaran berlangsung sehingga 

rasa keinginan untuk mempelajari mata pelajaran akan tinggi.  

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Minat 

Belajar siswa terhadap Mata Pelajaran Akuntansi adalah kecenderungan 

yang tetap untuk memperhatikan pelajaran Akuntansi, adanya rasa senang 

dan rasa ketertarikan yang didorong oleh keinginan yang kuat untuk 

mempelajari Mata Pelajaran Akuntansi tanpa ada yang mempengaruhi. 

Minat Belajar yang tinggi cenderung menghasilkan Prestasi Belajar 

Akuntansi yang tinggi dan sebaliknya jika Minat Belajar rendah maka 

cenderung menghasilkan Prestasi Belajar Akuntansi yang rendah. 

b. Indikator Minat Belajar 

Minat sangat penting bagi Prestasi Belajar Akuntansi. Siswa 

yang memiliki Minat Belajar cenderung untuk memberikan perhatian 

lebih besar terhadap mata pelajaran Akuntansi. Bila siswa telah memiliki 

minat terhadap mata pelajaran Akuntansi siswa akan lebih mudah 

mempelajari, memahami mata pelajaran sehingga dapat meningkatkan 

Prestasi Belajar Akuntansi sebaliknya apabila siswa tidak memiliki Minat 

Belajar dan bila bahan pelajaran yang dipelajarinya tidak sama dengan 



26 
 

 

minat siswa, siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Siswa akan 

segan untuk belajar dan siswa tidak memperoleh kepuasaan dari 

pelajaran tersebut. 

Menurut Djaali, 2007: 121-122 “minat adalah rasa lebih suka 

dan rasa ketertarikan pada semua hal atau aktivitas tanpa ada yang 

menyuruh. Minat dapat diekspresikan melalui pernyataan yang 

menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal 

lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu 

aktifitas. Sedangkan, menurut Muhibbin Syah, 2005:136 ‘minat seperti 

yang dipahami dan dipakai oleh orang selama dapat mempengaruhi 

kualitas pencapaian hasil belajar siswa dalam bidang-bidang studi 

tertentu. Berdasarkan pengertian Minat Belajar maka dapat disimpulkan 

bahawa indikator-indikator Minat Belajar terhadap Akuntansi yakni: 

1) Pendapat siswa tentang Akuntansi. 

2) Keinginan siswa untuk belajar Akuntansi dengan baik. 

3) Memiliki perhatian dalam belajar Akuntansi. 

4) Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. 

Minat Belajar yang tinggi terutama terhadap Akuntansi dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya karena belajar dengan minat mampu 

mendorong siswa untuk belajar lebih baik sehingga Prestasi Belajar 

Akuntansi yang dicapai dapat lebih optimal. 

Dari uraian tersebut disimpulkan bahawa Minat Belajar tidak 

hanya dipengaruhi oleh diri individu tetapi juga harus didukung 
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kemampuan individu dalam mempelajari sesuatu yang diajarkan yakni 

Akuntansi. Keinginan siswa untuk belajar Akuntansi dengan baik 

memiliki perhatian dalam pembelajaran akuntansi dan keaktifan siswa 

dalam pembelajaran Akuntansi. Minat Belajar akan muncul berupa 

perhatian terhadap Akuntansi disertai dengan rasa senang untuk 

memperoleh tujuan belajar yakni Prestasi Belajar Akuntansi yang 

maksimal.  

 

4. Perhatian Orang Tua 

a. Pengertian Perhatian Orang Tua 

Menururt Sumadi Suryabrata (2006: 14) “perhatian diartikan 

sebagai banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai aktivitas yang 

sedang dilakukan’. Sedangkan menurut Bimo Walgito (2003: 78) 

“perhatian  merupakan pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas 

yang ditunjukkan pada suatu kelompok atau objek”. Perhatian adalah 

kegiatan yang dilakukan seseorang dalam hubungannya dengan 

pemilihan rangsangan yang datang dari lingkungannya (Slameto, 2010: 

105). 

Perhatian merupakan bentuk pemusatan pikiran atas rangsangan 

dari lingkungannya, sehingga orang yang memiliki perhatian terhadap 

sesuatu akan memperlakukan dengan baik dan aktivitas yang dilakukan 

juga dapat terkonsentrasi. Perhatian yang diberikan orang tua dipengaruhi 

oleh delapan faktor, meliputi pembawaan, latihan dan kebiasaan, 
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kebutuhan, kewajiban, keadaan jasmani, suasana jiwa, suasana di sekitar 

dan kuat tidaknya perangsang dari obyek itu sendiri (Abu Ahmadi, 2003: 

150). Orang tua yang dimaksud adalah ayah dan ibu kandung yang secara 

ideal tidak terpisahkan tapi bahu membahu dalam melaksanakan 

tanggung jawab sebagai orang tua dan mampu memenuhi tugas sebagai 

pendidik. 

Perhatian yang dimaksud dalam penelitian  ini adalah pemusatan 

energi dan pikiran ayah dan ibu sebagai orang tua kepada putra-putrinya 

yang dilakukan dengan sengaja, intensif, dan  terkonsentrasi yang 

dilandasi rasa penuh kesadaran dalam melakukan  tindakan dalam 

kaitannya dengan pendidikan anaknya demi prestasi belajar anak. Dapat 

disimpulkan Perhatian Orang Tua adalah pemenuhan kebutuhan terhadap 

kebutuhan fisik seperti memperhatikan kesehatan anak, menyediakan 

fasilitas atau alat-alat yang dibutuhkan untuk belajar, sedangkan 

pemenuhan kebutuhan psikis seperti memberikan kasih sayang 

(perhatian), memanfaatkan waktu membimbing dan membantu anak 

belajar. 

b. Tanggungjawab orang tua terhadap Pendidikan Anak 

Menurut Hasbullah (2009: 44) dasar-dasar tanggung jawab 

orang tua terhadap pendidikan anaknya meliputi : 

1) Adanya motivasi atau dorongan cinta kasih yang menjiwai hubungan 
orang tua dan anak. Kasih sayang yang ikhlas dan nurani akan 
mendorong sikap dan tindakan rela menerima tanggung jawab untuk 
mengorbankan hidupnya dalam memberikan pertolongan kepada 
anaknya. 
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2) Pemberian motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan 
orang tua terhadap keluarganya. Adanya tanggung jawab moral ini 
meliputi nilai-nilai agama atau nilai-nilai spiritual. 

3) Tanggung jawab sosial adalah bagian dari keluarga yang pada 
gilirannya akan menjadi taggung jawab masyarakat, bangsa dan 
negara. Tanggungjawab sosial itu merupakan perwujudan kesadaran 
tanggungjawab kekeluargaan yang dibina oleh darah, keturunan dan 
kesatuan keyakinan. 

4) Memelihara dan membesarkan anaknya. Tanggungjawab ini 
merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena anak 
memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia dapat hidup secara 
berkelanjutan. 

5) Memberikan pendidikan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang berguna bagi kehidupan anak kelak, sehingga bila 
ia telah dewasa akan mampu mandiri. 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

tanggungjawab orang tua kepada anaknya dalam hal ini adalah siswa, 

terhadap pendidikan anak meliputi kasih sayang orang tua, tanggung 

jawab sosial, memelihara dan membesarkan anaknya dan memberikan 

pendidikan, sehingga orang tua tidak akan bersikap masa bodoh tetapi 

justru akan menjalankan kewajibannya dengan penuh perhatian. Adanya 

perhatian yang diberikan orang tua kepada anaknya diharapkan akan 

berdampak pada pencapaian Prestasi Belajar Akuntansi di sekolah. 

Prestasi Belajar Akuntansi yang mendapatkan Perhatian Orang Tua lebih 

baik dibandingkan dengan Prestasi Belajar Akuntansi yang kurang 

mendapat Perhatian Orang Tua. 

c. Macam-macam Perhatian Orang Tua  

Menurut Bimo Walgito (2003: 57) membagi macam atau jenis-

jenis perhatian sebagai berikut: 

1) Ditinjau dari segi timbulnya, perhatian dibedakan menjadi: 
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a) Perhatian spontan, yaitu perhatian yang timbul dengan dirinya 
timbul secara spontan dan erat hubungannya dengan minat 
individu. 

b) Perhatian tidak spontan, yaitu perhatian yang ditimbulkan dengan 
sengaja karena harus ada kemauan untuk menimbulkannya. 

2) Ditinjau dari segi banyaknya objek yang dapat dicakup oleh perhatian 
pada suatu waktu dibedakan menjadi: 
a) Perhatian yang sempit, yaitu perhatian dimana individu pada suatu 

waktu hanya dapat memperhatikan sedikit objek. 
b) Perhatian yang luas, yaitu perhatian dimana individu pada suatu 

waktu dapat memperhatikan banyak hal atau objek sekaligus. 
3) Ditinjau dari segi fluktuasinya, perhatian dapat dibedakan menjadi: 

a) Perhatian yang statis, yaitu perhatian dimana individu dalam waktu 
tertentu dapat dengan statis atau tetap perhatiannya tertuju pada 
objek tertentu. 

b) Perhatian yang dinamis, yaitu perhatian dimana individu dapat 
memindahkan perhatian secara lincah dari satu objek ke objek lain. 

 
Menurut Sumadi Suryabrata (2006: 14-15) menggolong-

golongkan perhatian sebagai berikut: 

1) Atas dasar insentitasnya dibedakan menjadi: 
a) Perhatian intensif 
b)  Perhatian tidak insentif 

2) Atas dasar cara timbulnya perhatian dibedakan menjadi: 
a)  Perhatian spontan (perhatian tak-sekehendak, perhatian tak  

disengaja) 
b)  Perhatian sekehendak (perhatian disengaja, perhatian tidak 

spontan) 
3) Atas dasar luasnya objek yang dikenai perhatian menjadi: 

a)  Perhatian terpencar 
b)  Perhatian terpusat 

 
Salah satu yang menjadi tanggungjawab orang tua kepada anak-

anaknya adalah memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Orang tua 

yang tidak atau kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, 

mungkin acuh tak acuh, tidak memperhatikan kemajuan belajar anak-

anaknya, akan menjadi penyebab kesulitan belajarnya (Abu Ahmadi dan 

Widodo Supriyono, 2004: 82). Siswa yang mengalami kesuliltan belajar 
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karena kurangnya Perhatian orang Tua akan berdampak pada hasil 

Prestasi Belajar Akuntansi yang rendah. 

d. Indikator Perhatian Orang Tua 

Perhatian Orang Tua kepada anak-anaknya dapat dilakukan 

untuk meningkatkan semangat belajar anaknya guna mencapai Prestasi 

Belajar Akuntansi yang optimal dengan cara: 

1) Memberi kebebasan/bersikap demokratis 

Bentuk kebebasan yang diberikan orang tua diantaranya 

dengan memberikan kebebasan kepada anak dalam menentukan 

jadwal belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan mendiskusikan 

bersama antara orang tua dan anak. Dengan adanya jadwal belajar 

yang disepakati bersama, akan terjadi keseimbangan antara waktu 

bermain dengan kegiatan lain yang dilakukan anak. Orang tua 

memiliki peranan sebagai pengontrol dalam hal ini (Abu Ahmadi dan 

Widodo Supriyono, 2004: 87) 

2) Memberi penghargaan atau hukuman 

Penghargaan disini bisa berupa pemberian hadiah ataupun 

pujian. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada anak sebagai 

penghargaan, bisa berupa apa saja tergantung dari keinginan pemberi 

(orang tua) atau bisa juga disesuaikan dengan prestasi yang dicapai 

anak, sedangkan pujian digunakan untuk memberikan motivasi pada 

anak. Hukuman adalah reinforcement negative tetapi diperlukan 

dalam pendidikan. Hukuman yang dimaksud adalah hukuman yang 
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mendidik. Kesalahan anak karena melanggar disiplin dapat diberikan 

hukuman berupa sanksi melakukan sesuatu. (Syaiful Bahri Djamarah 

dan Aswan Zain, 2006: 150) 

3) Memberi contoh/bimbingan kepada anak 

Orang tua merupakan contoh terdekat dari anaknya. Segala 

yang diperbuat orang tua tanpa disadari akan ditiru oleh anak-

anaknya. Karena sikap orang tua yang bermalas-malasan tidak baik, 

hendaknya dibuang jauh-jauh. Demikian juga belajar memerlukan 

bimbingan dari orang tua agar sikap dewasa dan tanggung jawab 

belajar tumbuh pada diri anak. (Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 

2004: 87) 

4) Mengatasi kesulitan belajar anak 

Orang tua diharapkan mau dan mampu menyediakan buku dan 

fasilitas belajar yang memadai bagi anak-anaknya, atau mereka mau 

mengawasi anak-anaknya agar belajar di rumah. Dengan adanya 

pengawasan, minimal mereka bisa mengetahui ketika anak 

mempunyai kesulitan belajar. Di samping itu, orang tua yang peduli 

terhadap pengawasan belajar anaknya di rumah, juga bisa membantu 

mengatasi kesulitan belajar anak. (Sukardi, 2008: 234). 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasnan Bagas (2010) dengan 

judul “Pengaruh Minat Belajar dan Lingkungan Belajar Siswa Terhadap 
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Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA Negeri 5 Yogyakarta 

Tahun Ajaran 2009/2010, menunjukkan bahwa terdapar pengaruh dan 

signifikan Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi. Hal ini dpat di 

lihat dari koefisien korelasi (rx1y) sebesar 0,336, koefisien determinan (r2
x1y) 

sebesar 0,113 dan thitung 3,420>ttabel 1,980 pada taraf signifikansi 5%. 

Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang pengaruh Minat Belajar 

terhadap Prestai Belajar Akuntansi dan subjek penelitian adalah siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini tidak 

menggunakan lingkungan belajar sebagai variabel bebas dan tempat 

penelitiannya. 

2. Penelitian dari Dewi Lestari dengan judul Pengaruh Pekerjaan Rumah, 

Motivasi Belajar dan Kebisaaan Belajar terhadap Prestasi belajar Akuntansi 

Siswa kelas XI IPS SMA N 1 Ngluwar Kab. Magelang Tahun Ajaran 

2007/2008. Hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan 

Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi yang ditunjukkan 

dengan nilai koefisien korelasi (rx2y) sebesar 0,552 dan nilai koefisien 

determinan (rx2y
2) sebesar 0,305 dan ditunjukkan oleh thitung 3,058≥ttabel 

0,195. Perbedaan ialah obyek, tempat dan waktu penelitian serta variabel 

bebasnya ada yang tidak diteliti yakni akan pekerjaan rumah dan kebiasaan 

belajar . Persamaannya ialah dalam salah satu variabel bebasnya sama-sama 

meneliti tentang Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2010) yang berjudul “Pengaruh 

Minat Belajar dan Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 
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Siswa Kelas XI Kompetensi Kejuruan Akuntansi SMK Negeri 1 Tempel 

Tahun Ajaran 2009/2010” berdasarkan hasil peneliti tersebut menunjukkan 

adanya pengaruh positif dan signifikan Minat Belajar dan Perhatian Orang 

Tua terhadap Prestasi Belajar Akuntansi, hal ini dibuktikan dengan (1) 

terdapat nilai rx1y sebesar 0,381 koefisien determinan r2
x1y sebesar 0,147 dan 

thitung 2,990 > ttabel 2,000 pada taraf signifikansi 5%, (2) terdapat nilai rx2y 

sebesar 0,307 koefisien determinan r2
x2y sebesar 0,094 dan thitung 2,328 > 

ttabel 2,000 pada taraf signifikansi 5%. Persamaan dalam penelitian ini yaitu 

variabel bebas sama-sama meneliti akan Minat Belajar dan Perhatian Orang 

Tua terhadap Prestasi Belajar Akuntansi. Perbedannya adalah terletak pada 

variabel bebas lainnya yang akan diteliti yaitu akan Motivasi belajar karena 

dalam penelitian ini terdapat 3 variabel bebas dan pada subjek penelitian. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, subjek penelitiannya adalah 

siswa kelas XI Kompetensi kejuruan Akuntansi sedangkan pada penelitian 

ini subjek yang digunakan adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri. 

 

C. Kerangka Berpikir 

1. Pengaruh Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

Motivasi Belajar adalah salah satu hal yang mempengaruhi 

kegiatan belajar. Motivasi adalah tenaga dari dalam individu yang 

mendorong dan mengarahkan individu untuk melakukan aktivitas guna 

mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kegiatan belajar mengajar akan 

berhasil dengan baik apabila siswa tekun dalam mengerjakan tugas, ulet 
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dalam memecahkan suatu permasalahan dan hambatan secara mandiri 

sehingga diharapkan nantinya siswa tersebut mendapat sebuah apresiasi 

yaitu mendapatkan prestasi belajar yang baik, dengan begitu Motivasi 

Belajar berpengaruh terhadap Prestasi Belajar Akuntansi. Apabila siswa 

yang mempunyai Motivasi Belajar yang tinggi maka Prestasi Belajar 

Akuntansi juga dapat tercapai secara maksimal dan sebaliknya 

2. Pengaruh Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

Mata pelajaran Akuntansi adalah mata pelajaran yang sangat 

penting pada jurusan IPS. Siswa harus mampu menguasai secara optimal 

agar mencapai hasil yang maksimal, untuk itu Minat Belajar dalam diri 

siswa terhadap pelajaran tersebut sangat mempengaruhi. Minat Belajar tidak 

hanya dipengaruhi oleh diri individu tetapi juga harus didukung kemampuan 

individu dalam mempelajari sesuatu yang diajarkan yakni Akuntansi. 

Keinginan siswa untuk belajar Akuntansi dengan baik memiliki perhatian 

dalam pembelajaran Akuntansi dan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

Akuntansi. Minat akan muncul berupa perhatian terhadap Akuntansi disertai 

dengan rasa senang untuk memperoleh tujuan belajar yakni Prestasi Belajar 

Akuntansi yang maksimal. 

3. Pengaruh Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar Akuntansi  

Keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari prestasi belajar yang 

mereka capai. Disini orang tua mempunyai pengaruh yang cukup besar 

terhadap Prerstasi Belajar Akuntansi. Hal ini diungkapkan oleh Slameto 

(2010: 60), “Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruhnya terhadap 



36 
 

 

belajar anaknya. Didalam lingkungan keluarga, Perhatian Orang Tua dalam 

belajar anak sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar anak tersebut”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

tanggungjawab orang tua kepada anak adalah pendidikan anak, oleh karena 

itu orang tua harus memberi kebebasan/bersikap demokratis, memberi 

penghargaan atau hukuman, memberi contoh/bimbingan dari orang tua, 

serta membantu kesulitan anak sehingga orang tua tidak akan bersikap masa 

bodoh tetapi justru akan menjalankan kewajibannya dengan penuh 

perhatian. Adanya perhatian yang diberikan orang tua kepada anaknya 

diharapkan akan berdampak pada pencapaian Prestasi Belajar Akuntansi di 

sekolah. Prestasi Belajar Akuntansi yang mendapatkan Perhatian Orang Tua 

lebih baik dibandingkan dengan Prestasi Belajar Akuntansi yang kurang 

mendapat Perhatian Orang Tua. 

4. Pengaruh Minat Belajar, Motivasi Belajar dan Perhatian Orang Tua 

Secara Bersama-sama terhadap Prestasi Belajar Akuntansi  

Dalam kegiatan belajar dibutuhkan adanya motivasi, motivasi 

adalah tenaga dari dalam individu yang mendorong dan mengarahkan 

individu untuk melakukan aktivitas guna mencapai sesuatu tujuan yang 

diinginkan. Dengan Motivasi Belajar yang tinggi maka siswa akan 

mempunyai dorongan yang kuat untuk belajar sehingga prestasi belajar bisa 

tercapai. 

Minat Belajar digunakan untuk membangkitkan ketertarikan 

dengan apa yang akan dipelajari. Minat belajar membantu siswa untuk 
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memfokuskan diri terhadap mata pelajaran. Perhatian yang intensif 

membuat siswa mudah memahami isi dari bahan yang diajarkan sehingga 

Prestasi Belajar Akuntansi dapat dicapai secara maksimal. 

Selain Minat Belajar dan Motivasi Belajar, hal lain yang perlu 

diperhatikan adalah faktor Perhatian Orang Tua. Perhatian Orang Tua 

dibutuhkan dalam pengawasan proses belajar anak. Perhatian yang 

diberikan oleh orang tua akan dapat mempengaruhi minat anak dalam 

belajar karena anak merasa mendapatkan perhatian dari orang tua sehingga 

jika terdapat kesulitan dalam belajar maka orang tua akan dapat membantu 

serta anak akan lebih termotivasi untuk mempelajari pelajaran Akuntansi 

dengan giat sehingga Prestasi Belajar Akuntansi dapat tercapai secara 

maksimal. 

 

D. Paradigma Penelitian  

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas (X) yaitu Motivasi 

Belajar (X1), Minat Belajar (X2), dan Perhatian Orang Tua (X3), serta satu 

variabel terikat yaitu Prestasi Belajar Akuntansi (Y). Adapun paradigma 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

   Gambar 1. Paradigma Penelitian 
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Keterangan gambar: 

X1   :  Motivasi Belajar 
X2  :   Minat Belajar 
X3   :   Perhatian Orang Tua 
Y  :  Prestasi Belajar Akuntansi 
              :  Pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat        
  :  Pengaruh bersama-sama variabel bebas terhadap variabel terikat 
 
 

E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan deskripsi teori dan kerangka berpikir yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar 

Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA N 1 Kalasan Tahun Ajaran 2011/2012. 

2. Terdapat pengaruh positif Minat Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi 

Siswa Kelas XI IPS SMA N 1 Kalasan Tahun Ajaran 2011/2012. 

3. Terdapat pengaruh positif Perhatian Orang Tua terhadap Prestasi Belajar 

Akuntansi Siswa Kelas XI IPS SMA N 1 Kalasan Tahun Ajaran 2011/2012. 

4. Terdapat pengaruh positif Motivasi belajar, Minat Belajar, dan Perhatian 

Orang Tua secara bersama-sama terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa 

Kelas XI IPS SMA N 1 Kalasan Tahun Ajaran 2011/2012. 

 

 

 

 

 

 


