
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum pendidikan dilaksanakan untuk maksud yang positif dan 

konstruktif yang pelaksanaannya diarahkan untuk membimbing, membina 

manusia dalam kehidupan nyata. Manusia secara kodrati dikaruniai 

kemampuan – kemampuan dasar yang bersifat rohaniah dan jasmaniah. 

Dengan potensi ini manusia mampu mempertahankan hidup. Kemampuan 

dasar manusia tersebut haruslah selalu dikembangkan yaitu salah satunya 

melalui pendidikan baik jalur pendidikan keluarga (in formal), pendidikan di 

sekolah (formal) maupun pendidikan di masyarakat (non formal). Oleh 

karena itu pendidikan sangatlah penting, sebab pendidikan merupakan 

lembaga yang berusaha membangun masyarakat dan watak bangsa secara 

berkesinambungan yaitu membina mental, intelek dan kepribadian dalam 

rangka membentuk manusia yang seutuhnya. 

Keberhasilan pendidikan akan tercapai jika ada usaha untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Fungsi dan tujuan pendidikan menurut UU 

NO. 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 
berkembangnya potensi untuk peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 
 



Menurut Sardiman ( 2002 : 12) “pendidikan dan pengajaran adalah 

salah satu usaha yang bersifat sadar tujuan yang dengan sistematis terarah 

pada perubahan tingkah laku menuju kedewasaan anak didik”. 

Untuk itu dalam pelaksanaan pembelajaran dosen harus bersikap 

profesional. Selain itu pada saat pelaksanaan pembelajaran dosen hendaknya 

mampu menguasai materi pelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai 

kompetensi dan mampu menarik perhatian mahasiswa untuk memperhatikan 

pelajaran.Agar dapat menarik perhatian mahasiswa, didalam proses belajar 

mengajar banyak metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh dosen 

dalam menyampaikan materi dan dosen tidak harus menggunakan satu 

macam metode saja, tetapi dapat menggunakan gabungan dari beberapa 

metode mengajar alternatif. 

Bermacam-macam penggunaan metode mengajar akan menghasilkan 

hasil belajar mengajar yang berbeda kualitasnya. Suatu materi pelajaran 

tertentu dalam ekonomi, tidak semua pokok bahasan cocok dengan metode 

yang sama. Metode ceramah misalnya, metode ini digunakan untuk mencapai 

tujuan pada tingkat yang rendah. Pembelajaran konvensional (ceramah) 

tersebut dimungkinkan menimbulkan sikap dan tingkah laku yang pasif, 

karena dalam pembelajaran tersebut kurang mendapat perhatian secara 

mandiri, kreatif, dan tanggung jawab. 

Apabila dalam pembelajaran dosen menguasai materi pelajaran, 

menggunakan metode dan alat peraga yang tepat maka mahasiswa mampu 



menerima materi kuliah dengan baik, selain itu tingkat emosi atau inteligensi 

mahasiswa juga akan mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa.  

Menurut Coper dan Sawaf (2000:XV) “berpendapat bahwa 

kecerdasan emosional adalah kemampuan mengindera, memahami dengan 

efektif, menerapkan kemampuan dan ketajaman emosi sebagai sumber energi 

informasi “.Keberhasilan seseorang dalam menempuh pendidikan dapat 

dilihat dari prestasi yang diperoleh. Menurut Slameto (2002:53) “Ada dua 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern”. Faktor intern terdiri dari faktor jasmani, psikologis, dan kelelahan, 

misalnya kesehatan, kondisi tubuh,Emosional intellegence (EQ), minat, 

perhatian, bakat, dan kematangan. Sedangkan faktor ekstern terdiri dari faktor 

keluarga dan sekolah, misalnya faktor orang tua mendidik anak, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, metode mengajar, bahan, sarana dan 

prasarana. . 

Dalam kurikulum FKIP UMS progdi Pendidikan Akuntansi, 

Akuntansi Keuangan Menengah merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh 

oleh mahasiswa dalam dua semester. Akuntansi Keuangan Menengah 1 

ditempuh pada semester empat. Sedangkan Akuntansi Keuangan Menengah 2 

ditempuh pada semester lima. Namun, setelah proses perkuliahan 

berlangsung, rata-rata mahasiswa mendapatkan prestasi yang rendah serta 

merevisi kembali mata kuliah tersebut berdasarkan dokumen universitas. Hal 

ini menjadi sebuah indikator bahwa para mahasiswa belum memahami mata 

kuliah dengan baik. 



Pendidikan tinggi akuntansi sebagai sebuah institusi yang 

menghasilkan lulusan dalam bidang akuntansi saat ini dituntut tidak hanya 

menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dibidang akademik, tetapi 

juga mempunyai kemampuan yang bersifat teknis analisis dalam bidang 

humanistic skill dan profesional skill sehingga mempunyai nilai tambah 

dalam bersaing didunia kerja 

Menurut McClelland (1973) dalam Goleman (2003) menyatakan 

bahwa kemampuan akademik bawaan, nilai rapor, dan predikat kelulusan 

pendidikan tinggi tidak memprediksi seberapa baik kinerja seseorang sesudah 

bekerja atau seberapa tinggi sukses yang dicapai dalam hidup. 

Kecerdasan emosional (EQ) dapat diartikan sebagai kemampuan 

mengetahui perasaan sendiri dan perasaan orang lain, serta menggunakan 

perasaan tersebut menuntut pikiran dan perilaku seseorang (Salovey & 

Mayer, 1990 dalam Svyantek 2003). Sajalan dengan hal tersebut,Goleman 

(2005 :512) mendefinisikan EQ adalah kemampuan mengenali perasaan diri 

sendiri dan perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, serta mengelola 

emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. 

Goleman (2005 : 39) yang mengadaptasi model Salovey –Mayer membagi 

EQ ke dalam lima unsur yang meliputi : kesadaran diri, pengaturan diri, 

motivasi,empati, dan kecakapan dalam membina hubungan dengan orang 

lain. Kelima unsur tersebut di kelompokkan ke dalam dua kecakapan, yaitu: 

a) Kecakapan pribadi; yang meliputi kesadaran diri adalah kemampuan 

merasakan emosi tepat pada waktunya dan kemampuan dalam memahami 



kecenderungan dalam situasi tersebut, pengaturan diri adalah memahaminya, 

lalu menggunakan pemahaman tersebut menghadapi situasi secara produktif; 

bukannya menekan emosi dan menghilangkan informasi berharga yang 

disampaikan oleh emosi kepada diri sendiri (Weisinger, 2006), dan motivasi 

adalah menurut Siagian (2004) motivasi adalah daya pendorong yang 

melibatkan seseorang anggota organisai mau dan rela untuk mengerahkan 

kemampuan dalam bentuk keahlian dan ketrampilan tenaga dan waktunya 

untuk menyelanggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 

dan menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapain tujuan dan berbagai 

sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya; serta b) Kecakapan 

sosial; yang meliputi empati adalah Goleman (1995) dalam Mu’tadin (2002) 

berpendapat bahwa empati atau mengenal emosi orang lain dibangun 

berdasarkan pada kesadaran diri dan ketrampilan sosial adalah merupakan 

aspek penting dalam Emosional Intellegence.  

Kemunculan istilah kecerdasan emosional dalam pendidikan, bagi 

sebagian orang mungkin dianggap sebagai jawaban atas kejanggalan tersebut. 

Teori Goleman, sesuai dengan judul bukunya, memberikan definisi baru 

terhadap kata cerdas. Menurut (Goleman, 2002:44). “Walaupun EQ 

merupakan hal yang relatif baru dibandingkan IQ, namun beberapa penelitian 

telah mengisyaratkan bahwa kecerdasan emosional tidak kalah penting 

dengan IQ”.  

Selain persepsi mahasiswa mengenai pelaksanaan pembelajaran 

prestasi belajar juga dipengaruhi oleh faktor ingternal yaitu  kecerdasan 



emosi. Kecerdasan emosi dapat dikembangkan tanpa batas waktu, oleh karena 

itu, mahasiswa jika mengharapkan pencapaian prestasi maksimal 

diuniversitas, salah satu upaya yang paling tepat adalah mengembangkan  

kecerdasan emosi yang baik. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis bermaksud 

akan mengadakan penelitian yang membahas  

“PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DAN KECERDASAN EMOSIONAL 

TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH AKUNTANSI 

KEUANGAN MENENGAH 1 TAHUN AKADEMIK 2009/2010 

PROGRAM STUDI  PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP UMS” 

B. Pembatasan Masalah 

Tujuan pembatasan masalah ini adalah untuk mempermudah arah dan 

maksud penelitian ini dilakukan. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Persepsi mahasiswa mengenai pelaksanaan pembelajaran terbatas pada 

persepsi mahasiswa pada pelaksanaan pembelajaran akuntansi keuangan 

menengah 1 yaitu: meliputi kegiatan pra pembelajaran, penguasaan materi 

pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pemanfaatan media pembelajaran, 

pembelajaran yang memicu keefektifan dan memelihara keterlibatan 

mahasiswa, penilaian proses dan hasil belajar, penggunaan bahasa, dan 

kegiatan menutup pembelajaran. 

2. Subyak penelitian ini ialah mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

Angkatan 2009/2010 



3. Prestasi belajar akuntansi keuangan menengah 1 adalah hasil belajar dari 

nilai ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang diperoleh dari 

KHS mahasiswa.  

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan : 

1. Bagaimana pengaruh persepsi mahasiswa tentang pelaksanaan 

pembelajaran terhadap prestasi belajar akuntansi keuangan menengah 1 ? 

2. Bagaimana pengaruh kecerdasam emosional mahasiswa akuntansi 

terhadap prestasi belajar akuntansi keuangan menengah 1? 

3. Bagaimana pengaruh antara persepsi pelaksanaan pembelajaran dan 

kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar akuntansi keuangan 

menengah 1 mahasiswa FKIP Akuntansi tahun 2009/2010? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan salah satu alat kontrol yang dapat 

dijadikan petunjuk supaya penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan yang 

diinginkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi suatu pelaksanaan pembelajaran 

akuntansi keuangan menengah 1 terhadap prestasi belajar. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi  

belajar. 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi mengenai pelaksanaan pembelajaran 

dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar. 

 



E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Program studi Pendidikan Akuntansi 

Memberi sumbangan pemikiran bagi para dosen dan lembaga 

pendidikan pada umumnya tentang pengaruh pelaksanaan pembelajaran 

dan kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar akuntansi keuangan 

menengah 1. 

2. Pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 

Dosen lebih mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan 

kompetensi dan karakteristik mahasiswa dalam mata kuliah akuntansi 

keuangan menengah 1. 

3. Pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan dapat menambah 

pengetahuan bagi peneliti lain yang akan mengadakan penelitian yang 

serupa. 

F. Sistematika Skripsi 

Sistematika merupakan isi yang ada dalam penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang  masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian , manfaat penelitian 

dan sistematika laporan. 

 



BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang pengertian prestasi belajar, faktor –faktor 

yang mempengaruhi Prestasi Belajar, pengertian kecerdasan emosi, 

pengertian mengenai pelaksanaan pembelajaran, dan, , kerangka 

berfikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan tentang tempat penelitian, jenis penelitian, 

populasi, sampel, variabel penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data. 

BAB IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini terdiri dari Gambaran Umum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS), Pengujian Instrumen Penelitian, Deskripsi Data, 

Uji Prasyarat Analisis Data, Pengujian Hipotesis, Pembahasan. 

BAB V    Penutup 

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


