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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

   Seperti yang kita ketahui pendidikan adalah aspek penting bagi 

perkembangan suatu bangsa, karena dengan melalui pendidikan kita dapat 

meningkatkan sumber daya manusia, dimana sumber daya manusia yang 

tinggi tentunya dapat meningkatkan kwalitas suatu bangsa. Pendidikan 

mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia dan dapat membentuk karakter seseorang menuju kearah yang 

lebih baik. Untuk itulah pemerintah merumuskan dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 29 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional 

yang menjelaskan bahwa pendidikan dilakukan agar mendapat tujuan yang 

diharapkan bersama. Di dalam tujuan pendidikan Nasional tersebut menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang menyatakan: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; bertujuan untuk 
mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 
 

 Pendidikan merupakan wahana yang penting dalam rangka menciptakan 

kader-kader bangsa sebagai generasi penerus pembangunan bangsa yang 

berkualitas. Salah satu tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang 
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baik dan berbudi pekerti luhur menurut cita-cita dan nilai-nilai dari 

masyarakat serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional 

berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerjasama, 

tangguh, bertangung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani 

dan rohani, dan juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa 

cinta tanah air dan bangsa. 

 Guru merupakan komponen penting dalam pendidikan dan juga profesi 

yang strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurut Naim 

(2009:1) “Guru adalah yang rela mencurahkan sebagian besar waktunya untuk 

mengajar dan mendidik siswa”. Sedangkan menurut Syaiful (2009:1) “Guru 

adalah semua orang yang berwewenang dan bertanggung jawab terhadap 

pendidikan murid-murid, baik secara individual atau klasikal, baik di sekolah 

maupun di luar sekolah”. Guru harus memahami dan menghayati para siswa 

yang dibinanya, karena wujud setiap siswa tidak sama, ini disebabkan oleh 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disinilah guru menjadi motor 

penggerak dari keseluruhan aktivitas belajar mengajar yang berlangsung guna 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

 Khusus untuk guru akuntansi, fungsi strategisnya nampak pada dua hal. 

Pertama, secara internal guru dituntut untuk memiliki kemampuan teliti, 

kecakapan berhitung, berfikir sistematik dan penguasaan terhadap kasus-kasus 

riil. Hal ini disebabkan karena pelajaran akuntansi terdiri atas banyak kasus-
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kasus perhitunagan yang lebih merupakan penggambaran dari kasus-kasus 

transaksi ekonomi riel. Kedua, secara eksternal maka akuntansi merupakan 

bidang yang selalu ada dan dibutuhkan oleh masyarakat. Hali ini disebabkan 

karena kebanyakan atau hampir aktifitas manusia selalu menerapkan ilmu 

akuntansi. Sebab itulah maka diperlukan guru akuntansi yang berkwalitas 

yang menyangkut kemampuan personal, sosial dan profesional. 

 Untuk menjadi guru yang berkwalitas, memang hasus pandai dalam 

banyak  hal seperti ilmu pengetahuan, cara berkomunikasi, menguasai kelas 

dan sebagainya. Biasanya keberhasilan seorang mahasiswa atau seperti halnya 

guru, pada waktu  menempuh pendidikan dapat dilihat dari proses dimana 

orang tersebut dapat mengikuti materi pelajaran dengan baik. Seperti yang 

dikatakan oleh Djamaroh (2008:156) “Prestasi belajar adalah hasil belajar 

yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan perubahan dalam diri 

individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar”. Sedangkan menurut 

Sunarto (2009:1) “Prestasi belajar adalah hasil dari pada pengukuran terhadap 

peserta didik yang meliputi faktor kognitif, afektif dan spikomotor, setelah 

mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan menggunakan instrumen 

tes yang relevan”. Jadi dengan demikian prestasi belajar bukan merupakan 

hasil akhir dari belajar, melainkan dari proses dimana mahasiswa tersebut 

mampu mengikuti pelajaran dengan baik yang dibuktikan dengan nilai. 

Begitu sulitnya menjadi seorang guru, maka seharusnya dibutuhkan 

profil seorang guru berkualitas khususnya untuk guru akuntansi yang mampu 

mengajar, mendidik serta menjadi panutan. Ini berarti bahwa guru 
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berpartisipasi langsung dalam meningkatkan mutu kecakapan sumber daya 

manusia. Kecakapan dasar (kompetensi) keguruan merupakan persyaratan 

yang dituntut oleh profesi guru. Oleh karena itu dalam rangka menjamin agar 

calon guru itu berkualitas, maka tenaga kependidikan perlu di didik melalui 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Salah satu lembaga 

pendidikan yang mempunyai peranan besar adalah perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi berperan dalam menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas.  

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) adalah salah satu 

perguruan tinggi yang dapat mencetak guru akuntansi yang berkwalitas, itu 

dikarenakan Universitas Muhammadiyah Surakarta memiliki Program Studi 

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang memang akhir-akhir ini 

menjadi faforit bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk 

memasukinya, khususnya pada bidang Akuntansi. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu Universitas swasta yang cukup 

terkenal, bahkan menurut salah satu situs di internet, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta menduduki peringkat ke 12 dari keseluruhan 

Universitas yang ada di Indonesia. Hal itu yang membuktikan bahwa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta mempunyai kualitas tersendiri baik 

dari manajemennya, dosen, fasilitas yang disediakan, maupun dari 

mahasiswanya.  

 Namun dengan demikian, tidak semua mahasiswa yang telah memasuki 

program studi FKIP khususnya pada bidang akuntansi memang benar-benar 
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berminat ingin menjadi guru akuntansi atau profesi guru memang merupakan 

pilihan utama bagi mereka. Ada juga mahasiswa yang memasuki program 

studi di FKIP tersebut disebabkan karena keterpaksaan berhubung tidak 

diterima di fakultas lain maupun paksaan dari pihak lain.  

 Padahal menurut menurut Slameto (2010:40) “Faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar antara lain di kelompokkan menjadi dua yaitu 

internal dan eksternal”. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam 

diri siswa, antara lain meliputi intelegensi, motivasi, minat, bakat, kondisi 

fisik, sikap, kebiasaan belajar dan sebagainya. Sedangkan faktor dari luar 

seperti keadaan sosial ekonomi, lingkungan, sarana dan prasarana, guru dan 

cara mengajar, interaksi edukatif, kurikulum dan lain sebagainya. Jadi dengan 

demikian minat merupakan salah satu faktor yang menentukan prestasi 

mahasiswa. Hal ini bisa menjadikan permasalahan tersendiri bagi mahasiswa 

FKIP akuntansi yang kurang maupun tidak memiliki minat sama sekali untuk 

menjadi seorang guru. Dikarenakan hal ini akan berdampak  pada proses 

belajarnya yang dapat mengakibatkan hasil belajarnya tidak baik. 

  Minat memang bisa dikatakan sebagai pendorong seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh  Syah (2008:11) “Minat 

(interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan 

yang besar terhadap sesuatu”.  Biasanya seseorang akan melakukan dengan 

senang hati apabila dia memiliki minat yang tinggi terhadap sesuatu yang 

diminatinya. Seperti halnya mahasiswa,  mahasiswa yang memiliki minat 



6 
 

 

yang tinggi untuk menjadi seorang guru, akan senantiasa belajar dengan giat 

sehingga akan berdampak pada prestasi belajar yang memuaskan. 

 Dengan demikian minat bisa dikatakan dapat menentukan prestasi belajar 

mahasiswa. Seperti yang dikatakan oleh Syah (2008:151) “Minat merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas dan pencapaian hasil belajar 

siswa dalam bidang-bidang studi tertentu”. Sehingga jika mahasiswa menaruh 

minat besar terhadap mata kuliah tertentu, maka akan memusatkan perhatian 

yang lebih dari pada mahasiswa lainnya. Kemudian karena pemusatan 

perhatian yang intensif terhadap materi itulah yang memungkinkan mahasiswa 

menjadi belajar lebih giat, dan pada akhirnya mencapai prestasi yang 

diinginkan.  

 Dari segi internal selain minat tentunya tanpa mengesampingkan faktor-

faktor lainnya, kebiasaan belajar juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar yang dapat dengan mudah diamati dan dilihat. 

Salah satu contohnya adalah banyak mahasiswa yang kurang memperhatikan 

maupun berbincang-bincang dengan temannya saat pelajaran dimulai. Sebagai 

akibatnya materi yang sudah diberikan tidak dapat diserap dengan baik. 

Kebiasaan belajar itu sendiri merupakan suatu hal yang penting dalam 

meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Menurut Siswoyo (2011:1) 

menyatakan bahwa “Kebiasaan merupakan pola pikir atau perbuatan yang 

berulang-ulang secara konsisten, kebiasaan menjadi faktor-faktor yang 

menentukan apakah seseorang bisa efektif memanfaatkan waktu”.  Sedangkan 

menurut Burghadt dalam Syah (2008:118), bahwa “Kebiasaan itu timbul 
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karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan menggunakan 

stimulus yang berulang-ulang”. Jadi bisa dikatakan kebiasaan belajar adalah 

suatu pola tingkah laku untuk belajar yang sering dilakukan dan diulangi yang 

sifatnya menetap pada periode tertentu. Sehingga apa bila kita terbiasa untuk 

belajar, tentunya hal ini akan berdampak positif terhadap hasil yang akan 

dicapai. 

 Dalam hal ini proses belajar mengajar, tanpa adaya semangat dan 

keaktifan mahasiswa, belajar tidak akan  mencapai hasil yang optimal. Sering 

dijumpai bayak mahasiswa yang belajar dengan susah payah, tetapi tidak 

mendapat hasil apa-apa, hanya kegagalan yang ditemui. Penyebabnya tidak 

lain karena belajar tidak teratur, tidak disiplin, kurang bersemangat, dan tidak 

tahu bagaimana cara konsentrasi dalam belajar. Kondisi semacam ini 

menjadikan mahasiswa lebih banyak tergantung pada pendidik seperti dosen. 

Sehingga hal ini akan berdampak pada hasil belajarnya. 

 Hal semacam inilah mengapa untuk memperoleh indeks prestasi 

kumulatif yang tinggi kebanyakan sangat sulit diwujudkan. Padahal apabila 

mahasiswa tersebut dapat menjalankan kebiasaan belajar dengan baik, maka 

tentunya semakin mudah mahasiswa tersebut untuk menyerap ilmu yang 

didapat. Semakin banyak ilmu yang diserap maka tingkat untuk mendapatkan 

prestasi yang baik juga semakin tinggi. 

 Untuk itulah berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik 

untuk menguji kebenaran tentang permasalahan di atas dengan mengadakan 

penelitian yang berjudul “PENGARUH MINAT MENJADI GURU 



8 
 

 

AKUNTANSI DAN KEBIASAAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI FAKULTAS 

KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2009/2010 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas serta agar tidak terjadi 

pembiasan permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. Prestasi Belajar Mahasiswa dibatasi pada hasil indeks prestasi kumulatif 

mahasiswa program studi FKIP Akuntansi UMS angkatan 2009/2010. 

2. Minat menjadi guru akuntansi dibatasi pada perasaan tertarik, perhatian, 

kesadaran dan kerja keras mahasiswa program studi FKIP Akuntansi 

UMS angkatan 2009/2010.  

3. Kebiasaan belajar dibatasi pada pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, 

pengulangan bahan pelajaran, kosentrasi, mengerjakan tugas dan 

pemakaian daftar pustaka pada mahasiswa program studi FKIP 

Akuntansi UMS angkatan 2009/2010. 

 
C. Perumusan Masalah  

      Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah ada pengaruh antara minat menjadi guru akuntansi terhadap 

prestasi belajar mahasiswa program studi FKIP Akuntansi UMS angkatan 

2009 ? 

2. Apakah ada pengaruh antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar 

mahasiswa program studi FKIP Akuntansi UMS angkatan 2009 ? 

3. Apakah ada pengaruh antara minat menjadi guru akuntansi dan kebiasaan 

belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi FKIP Akuntansi 

UMS angkatan 2009 ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara minat menjadi guru akuntansi terhadap 

prestasi belajar mahasiswa program studi FKIP Akuntansi UMS angkatan 

2009. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara kebiasaan belajar terhadap prestasi 

belajar mahasiswa program studi FKIP Akuntansi UMS angkatan 2009. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara minat menjadi guru akuntansi dan 

kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi FKIP 

Akuntansi UMS angkatan 2009 . 

 

E. Kegunaan Penelitian  

      Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Kegunaan Teoritis 

       Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

kepada mahasiswa program stidi FKIP Akuntansi mengenai minat menjadi 

guru akuntansi serta kebiasaan belajar dan implikasinya terhadap prestasi 

belajar. 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi mahasiswa 

Sebagai masukan bagi mahasiswa FKIP Akuntansi tentang pentingnya 

minat untuk menjadi guru dan kebiasaan belajar yang baik demi 

mencapai prestasi belajar yang optimal. 

b. Bagi dosen 

Sebagai masukan bagi para dosen agar lebih meningkatkan kualitas 

proses belajar mengajar guna menumbuhkan minat mahasiswa untuk 

menjadi guru akuntansi yang kompeten. 

c. Bagi penulis 

Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sebagai calon 

pendidik dan orang tua. 

 

F. Definisi Oprasional 

      Devinisi oprasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu 

(orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan 

seseorang. 
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2. Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterkaitan pada suatu hal 

aktivitas tanpa ada yang menyuruhnya. Dalam penelitian ini yang 

dimaksud minat adalah minat menjadi guru bidang studi akuntansi. 

3. Guru Akuntansi merupakan jabatan seseorang yang kegiatannya 

mendidik dan bertanggung jawab atas proses belajar mengajar dan tugas 

utamanya mengajar pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, 

pelaporan dan penginterpretasian terhadap seluruh transaksi keuangan 

yang terjadi pada suatu rumah tangga perusahaan atau organisasi. 

4. Kebiasaan belajar adalah suatu pola tingkah laku untuk belajar yang 

sering dilakukan dan diulangi yang sifatnya menetap pada periode 

tertentu. Dalam penelitian ini yang dimaksud kebiasaan belajar adalah 

kebiasaan belajar mahasiswa FKIP Akuntansi UMS. 

5. Prestasi belajar adalah suatu kemampuan yang nyata, setelah seseorang 

mengalami proses belajar yang dapat dilihat dari aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf 

maupun kalimat yang mencerminkan hasil yang telah dicapai dalam 

periode tertentu. Prestasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah nilai atau hasil yang diperoleh mahasiswa program studi 

pendidikan akuntansi UMS angkatan 2009 dalam bentuk IPK. 
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G. Sistematika Penulisan 

BAB I   Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi 

oprasional, sistematika penulisan skripsi. 

BAB II   Landasan Teori 

Bab ini terdiri dari definisi tentang prestasi belajar, definisi tentang  

minat menjadi guru akuntansi, definisi tentang kebiasaan belajar, 

pengaruh antara variabel, kerangka berfikir, dan hipotesis. 

BAB III  Metode Penelitian 

Bab ini membahas tentang jenis dan rancangan penelitian, obyek 

penelitian, instrumen penelitian, pengumpulan data, penyajian data, 

dan analisis data. 

BAB IV  Hasil Penelitian  

Bab ini terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, instrumen 

penelitian, penyajian data, uji prasyarat analisis, analisis data, 

pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V    Penutup 

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 


