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ABSTRAK 

 
PUTRI SEKAR ARUM.Pengaruh Minat Belajar dan Gaya Belajar Terhadap 

Hasil  Belajar Akuntansi  Siswa Kelas XI Program Keahlian Akuntansi SMK 

Negeri 50 Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2016. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh minat belajar dan gaya belajar 

terhadap prestasi belajar siswa kelas XI Jurusan Akuntansi SMK Negeri 50 

Jakarta , baik secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini menggunakan 

metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan 

teknik pencatatan dokumen, wawancara dan kuesioner. Populasi terjangkau dalam 

penelitian ini adalah  siswa kelas XI Jurusan Akuntansi di SMK Negeri 50 Jakarta  

yang berjumlah 72 orang siswa dengan sampel 62 orang siswa. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah regresi linear berganda, uji asumsi klasik, dan uji 

hipotesis yang terdiri atas uji t dan uji F. Berdasarkan hasil analisis data diketahui 

bahwa ada pengaruh secara parsial antara minat belajar dengan prestasi belajar. 

Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai thitung sebesar 4,667 

lebih besar dari ttabel sebesar 2,000. Gaya belajar secara parsial  juga terdapat 

pengaruh terhadap prestasi belajar, hal ini dilihat dari hasil analisis data yang 

menunjukkan nilai thitung sebesar 3,752 lebih besar dari ttabel sebesar 2,000.  Secara 

simultan ada pengaruh antara minat belajar dan gaya belajar terhadap prestasi 

belajar. Dapat dilihat dari hasil analisis data yang menunjukkan nilai Fhitung 

sebesar 34,440 lebih besar dari nilai Ftabel sebesar 3,150. Terdapat pengaruh yang 

positif dan berarti antara minat belajar dan gaya belajar dengan prestasi belajar 

dengan koefisien korelasi ganda 0,734 dengan demikian, hipotesis penelitian 

diterima, selanjutnya diketahui koefisien determinasi (R
2
) sebesar 53,9%. 

 

 

 

 

 



vii 
 

ABSTRACT 

 
PUTRI SEKAR ARUM.The Influence of Learning Interest and learning style to 

Learning Outcome  of Students of Students in Accounting Program Class XI in 

SMKN 50 Jakarta 2015/2016 

 

This research purpose is to find out the influence of learning style and peer  

learning stylet to learning outcome of students, XI Accounting class in SMK 

Negeri 50 Jakarta . This type of research is survey, with quantitative approach. 

Data recording, interview and questionnaire are research technique. Total 

population in this study were 72 students with a sample of 62 students of XI 

accounting class in SMK Negeri 50 Jakarta . The data analysis technique used 

was multiple linear regression, classic assumption test, and the hypothesis test 

consist of t-test and F-test. Based on the analysis of the data found that there was 

a partial effect between learning interest to learning outcome. Can be seen from 

the results of data analysis showed tcount 4,667 ttable greater than 2,000. 

Meanwhile, the partial use learning style to learning outcome, it is seen from the 

results of data analysis showed tcount 3,752 ttable greater than 2,000. 

Simultaneously there is influence of learning interest and learning style to 

learning outcome. Can be seen from the results of data analysis showed Fcount 

value of 34,440 is greater than the value of 3.15 Ftable. There was a significant 

positive influence of family environment and learning facility to learning of 

accounting student with R for 0,734 and determination coefisien for (R)
2
 was 

53,9%. 
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