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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 

sekarang ini, sudah seharusnya memberi dampak yang baik terhadap 

perkembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas 

akan memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian keberhasilan 

pembangunan. Salah satu kunci keberhasilan pembangunan dalam suatu 

negara adalah kualitas pendidikan di negara tersebut. Untuk mencapai 

keberhasilan pembangunan suatu negara perlu meningkatkan kualitas 

pendidikan yang dalam pendidikan tersebut dituntut untuk dapat menciptakan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan berprestasi. Istilah pendidikan itu 

sendiri mempunyai definisi seperti yang tercantum pada Undang-Undang RI 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I, yaitu : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa, dan negara. 

 
Keberhasilan pendidikan akan tercapai apabila prestasi belajar yang 

dihasilkan dalam proses pendidikan tersebut memuaskan. Prestasi belajar 

yang dihasilkan tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Menurut Muhibbin Syah (2010:129), Faktor-faktor yang 
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mempengaruhi belajar seorang individu terdiri dari tiga macam, yakni : faktor 

internal (faktor dari dalam individu), faktor eksternal (faktor dari luar 

individu), dan faktor pendekatan belajar (approach to learning). Dari faktor-

faktor tersebut terdapat salah satu faktor internal yang mempengaruhi prestasi 

belajar yaitu kontinuitas dalam belajar. Dalam definisi belajar telah diketahui 

bahwa belajar merupakan suatu proses, yang tentu saja bertahap dan 

memerlukan waktu yang lama. Untuk mendapatkan hasil belajar yang 

memuaskan diperlukan usaha dalam kegiatan belajar, usaha tersebut misalnya 

melakukan kegiatan secara kontinu atau berkelanjutan. Proses belajar yang 

berlangsung secara kontinu akan membantu seseorang untuk memahami 

suatu materi sehingga dapat menunjang prestasi belajar yang akan dihasilkan. 

Dalam kontinuitas belajar, seorang individu atau dalam hal ini seorang 

mahasiswa mempunyai peranan langsung dalam pencapaian prestasi belajar 

yang baik. Hal ini dikarenakan dalam menumbuhkan kemauan mahasiswa 

untuk belajar diperlukan kesadaran diri sendiri untuk mencapai prestasi 

belajar sesuai dengan yang diinginkannya, sehingga mahasiswa mempunyai 

keinginan untuk belajar secara terus-menerus dan teratur agar mendapatkan 

prestasi belajar yang baik. Apabila mahasiswa telah memiliki keinginan untuk 

belajar secara teratur maka mahasiswa tersebut akan lebih banyak menyerap 

materi daripada mahasiswa yang belajarnya tidak teratur. Mahasiswa  

memiliki keterbatasan menyerap materi yang banyak dalam waktu yang 

singkat. Oleh karena itu, diperlukan adanya keteraturan dalam belajar agar 

materi tersebut dapat selalu lekat dalam ingatan seorang individu. 
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Menurut Clark dalam Sudjana (2005:39), “Prestasi belajar siswa di 

sekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan siswa, dan sebesar 30% 

dipengaruhi oleh lingkungan”. Salah satu faktor internal yang sangat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah intelegensi. Intelegensi 

merupakan faktor yang cukup potensial dalam pengaruhnya terhadap prestasi 

belajar siswa. Salah satu definisi intelegensi menyebutkan bahwa intelegensi 

merupakan kemampuan untuk belajar, sehingga tidak mengherankan apabila 

siswa yang memiliki intelegensi tinggi diharapkan memperoleh prestasi 

belajar yang tinggi juga. Menurut Anni (2004:80), “Dalam intelegensi 

terdapat dua kemampuan dasar yang dijadikan sebagai parameter, yaitu : 

kemampuan intelektual dan kemampuan berfikir seseorang”. Dari pernyataan 

tersebut dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi potensi 

perkembangan mahasiswa dalam pencapaian prestasi belajar akuntansi adalah 

kemampuan dasar. 

Kemampuan dasar merupakan kemampuan yang telah dimiliki 

mahasiswa sebelum mengikuti proses pembelajaran. Kemampuan dasar yang 

dimiliki seorang mahasiswa perlu diketahui sebelum proses pembelajaran 

berlangsung, sejauhmana mahasiswa mengetahui materi yang akan 

disampaikan oleh dosen sehingga dosen dapat merancang pembelajaran yang 

lebih baik. Dengan pembelajaran yang baik, mahasiswa akan memiliki 

motivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Apabila mahasiswa 

telah tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen maka 

mahasiswa tidak akan merasa bosan dan konsentrasinya akan terfokus pada 
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pembelajaran yang akan dilakukan. Hal tersebut akan menunjang pencapaian 

prestasi belajar yang memuaskan. 

Sesuai dengan salah satu tujuan program Pendidikan Ekonomi 

Akuntansi yang ingin menghasilkan tenaga kependidikan yang profesional 

dibidang ekonomi akuntansi maka dalam kurikulum program studi 

Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UMS, mahasiswanya dibekali dengan 

ilmu pendidikan dan pengajaran dibidang ekonomi akuntansi. Selain itu, juga 

membekali mahasiswanya dengan keahlian akuntansi yang nantinya keahlian 

ini dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menjadi tenaga ahli madya 

akuntansi atau menjadi wirausaha. Matakuliah yang menunjang keahlian 

dibidang akuntansi diantaranya Dasar Akuntansi Keuangan, Akuntansi 

Keuangan Menengah, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Biaya. 

Matakuliah tersebut saling berkaitan dan pembelajarannya dilakukan secara 

bertahap. 

Sebelum menempuh matakuliah Akuntansi Keuangan Menengah, 

mahasiswa harus menempuh matakuliah Dasar Akuntansi Keuangan, 

matakuliah ini ditempuh dalam dua semester secara berurutan dengan bobot 

masing-masing 3 SKS. Matakuliah Dasar Akuntansi Keuangan 1 ditempuh 

pada semester dua dan Dasar Akuntansi Keuangan 2 ditempuh pada semester 

tiga yang masing-masing berbobot 3 SKS. Sama dengan matakuliah 

Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang ditempuh dalam dua semester secara 

berurutan. Matakuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 ditempuh pada 
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semester empat dengan bobot 3 SKS, dan Akuntansi Keuangan Menengah 2 

ditempuh pada semester lima dengan bobot juga 3 SKS.  

Akuntansi sebagai ilmu memiliki banyak konsep persamaan akuntansi 

dan juga rumus-rumusnya. Hal itu menuntut mahasiswa untuk paham bukan 

hanya sekedar tahu dan hafal rumusnya, namun apabila mahasiswa telah 

memahami materinya maka mahasiswa akan lebih mudah menyelesaikan 

soal-soal akuntansi. Dalam memahami materi memang tidak mudah, hal ini 

tergantung pada kemampuan mahasiswa itu sendiri dan usahanya untuk 

memahami materi. Kemampuan dari mahasiswa dapat berupa kemampuan 

dasar atau kemampuan awal mahasiswa. Menurut Abdul Gafur dalam 

Suryosubroto (2002:31), “Kemampuan awal mahasiswa adalah pengetahuan 

dan ketrampilan yang relevan termasuk latar belakang karakteristik yang 

dimiliki mahasiswa pada saat akan mulai mengikuti suatu program 

pengajaran”.   

Apabila kemampuan yang sudah dimiliki kemudian dilatih secara 

kontinu maka akan menghasilkan sesuatu yang memuaskan seperti misalnya 

prestasi belajar. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI 

KEUANGAN MENENGAH 1 DITINJAU DARI KONTINUITAS 

BELAJAR AKUNTANSI DAN KEMAMPUAN DASAR AKUNTANSI 

KEUANGAN PADA MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI 

AKUNTANSI ANGKATAN 2009 FKIP UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA. 
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B. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan lebih mendalam dan terpusat pada tujuan yang telah 

ditetapkan serta untuk mendapatkan hasil yang optimal, perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Kontinuitas belajar akuntansi yang dibatasi pada aktivitas belajar 

mahasiswa yang kontinu ketika proses pembelajaran akuntansi 

berlangsung dan pada saat mahasiswa belajar di rumah. 

2. Kemampuan Dasar Akuntansi Keuangan atau kemampuan awal 

mahasiswa yang telah dimiliki sebelum mengikuti matakuliah Akuntansi 

Keuangan Menengah 1. Kemampuan ini dibatasi pada nilai matakuliah 

Dasar Akuntansi Keuangan 1 dan 2 yang tercantum dalam transkrip. 

3. Prestasi Belajar matakuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang 

tercantum pada KHS mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi semester 

IV angkatan 2009 FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah 

seperti yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh kontinuitas belajar akuntansi terhadap prestasi 

belajar AKM 1? 
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2. Apakah ada pengaruh kemampuan Dasar Akuntansi Keuangan terhadap 

prestasi belajar AKM 1? 

3. Apakah ada pengaruh kontinuitas belajar akuntansi dan kemampuan Dasar 

Akuntansi Keuangan terhadap prestasi belajar AKM 1? 

 
D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kontinuitas belajar akuntansi terhadap 

prestasi belajar AKM 1 pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi 

semester IV angkatan 2009 FKIP UMS. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan Dasar Akuntansi Keuangan 

terhadap prestasi belajar AKM 1 pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi 

Akuntansi semester IV angkatan 2009 FKIP UMS. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kontinuitas belajar akuntansi dan kemampuan 

Dasar Akuntansi Keuangan terhadap prestasi belajar AKM 1 pada 

mahasiswa Pendidikan Ekonomi Akuntansi semester IV angkatan 2009 

FKIP UMS. 

 
E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dasar akuntansi 

yang dimiliki dan melakukan kontinuitas dalam belajar sehingga dapat 
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menunjang keberhasilan belajarnya terutama pada mata kuliah Akuntansi 

Keuangan Menengah 1. 

2. Bagi Penulis 

Dari penelitian ini akan mengetahui pengaruh kontinuitas belajar akuntansi 

dan kemampuan Dasar Akuntansi Keuangan terhadap prestasi belajar 

Akuntansi Keuangan Menengah 1. 

3. Bagi Pihak Lain 

Sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan untuk meneliti 

permasalahan lain atau referensi lain terhadap penelitian yang hampir 

sama atau sejenis. 

 
 
 
F. Sistematika Penelitian 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pengertian prestasi belajar Akuntansi Keuangan Menengah 

1, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar Akuntansi Keuangan 

Menengah 1, pengertian kontinuitas belajar akuntansi, tujuan kontinuitas 

belajar akuntansi, fungsi kontinuitas belajar akuntansi, hal-hal yang perlu 

diperhatikan dalam kontinuitas belajar akuntansi, upaya membangun 

kontinuitas belajar akuntansi, pengertian kemampuan Dasar Akuntansi 

Keuangan, indikator kemampuan Dasar Akuntansi Keuangan, pengaruh 
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kontinuitas belajar akuntansi dan kemampuan Dasar Akuntansi Keuangan 

terhadap prestasi belajar Akuntansi Keuangan Menengah 1, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi metode penelitian, jenis penelitian, tempat penelitian, 

populasi, sampel, sampling, sumber data, variabel penelitian, instrument 

penelitian, teknik pengumpulan data, uji instrument, uji prasyarat analisis, dan 

teknik analisis data. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum mengenai objek penelitian, analisis data, 

pengujian hipotesis dan pembahasannya. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

