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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan sumber 

daya manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Kegiatan pengajaran 

tersebut diselenggarakan pada semua satuan dan jenjang pendidikan. Dalam hal 

ini peran perguruan tinggi semakin penting sejalan dengan adanya era 

globalisasi yang sedang dan akan berlangsung di Indonesia. Permintaaan dari 

dunia kerja terhadap tenaga kerja yang professional dan mampu bersaing 

menuntut peran perguruan tinggi dalam mencetak SDM yang siap bersaing 

dalam dunia kerja. 

Sehubungan dengan hal diatas, perguruan tinggi yang pada hakekatnya 

merupakan lembaga pendidikan yang bergerak sebagai sarana untuk menggali ilmu 

pengetahuan, diharapkan mampu memenuhi tuntutan perkembangan zaman. 

Universitas Muhamammadiyah Surakarta (UMS) berusaha meningkatkan mutu 

pendidikan melalui visinya (Buku Pedoman FKIP 2006:06) yaitu menjadi pusat 

pengembang pendidikan dan pembelajaran yang profesional, inovatif, dan berkualitas 

terdepan ditingkat nasional dan mampu memenangkan persaingan di Asia Tenggara.  

Melalui visi tersebut diatas UMS memberikan pelayanan pendidikan  yang 

maksimal dan mencetak lulusan yang handal agar dapat bersaing didalam dunia kerja.  

Menurut Muhibbin Syah (1991:xii) hakekat pendidikan adalah 
menyediakan lingkungan yang memungkinkan setiap peserta didik 
mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan secara optimal dan 
utuh mencakup (matra kognitif, afektif, dan psikomotorik) 
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Pada dasarnya hal yang paling didambakan oleh perguruan tinggi adalah 

keberhasilan proses pembelajaran, sedangkan tujuannya adalah hasil yang 

maksimal. Berhasil atau tidaknya proses pembelajaran ditandai oleh prestasi 

yang dicapai oleh seseorang, baik secara akademis (nilai ujian, penguasaan 

materi kuliah keikutsertaan dalam lomba karya tulis ilmiah dan lain-lain,) 

maupun non akademis (keterampilan komunikasi, keterampilan organisasi, 

Pengembangan kepribadian dan lain-lain). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

prestasi seseorang juga sangat bervariasi, baik itu faktor yang berasal dari 

dalam individu maupun faktor yang berasal dari luar individu. 

Secara umum individu masuk kuliah karena berbagai alasan, baik 

karena memang mempunyai minat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi, karena dorongan orang tua, karena dorongan masyarakat disekitar 

tempat tinggalnya, atau hal-hal lain yang mampu memunculkan semangat 

untuk kuliah. Memilih jurusan tentunya juga melalui pertimbangan, baik 

karena dorongan orang tua, karena mengikuti teman-temannya, atau  memang 

dari pribadi seseorang tersebut mempunyai bakat dan minat terhadap suatu 

jurusan tertentu yang dianggap mampu. 

Secara logika dengan  memilih jurusan sesuai dengan minat yang timbul 

dari dalam individu, idealnya prestasi yang diperoleh seseorang  akan 

maksimal. Namun kenyataannya banyak  kasus yang terjadi, seorang individu 

yang masuk jurusan dengan minat yang tinggi yang ditunjukkan dengan pilihan 

utama sesuai dengan keinginan pribadi  tetapi prestasi yang diperoleh tidak 

maksimal. Terkadang  kita juga menemui individu dengan minat masuk 
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jurusan secara terpaksa, baik karena keinginan orang tua, atau karena tidak 

diterima pada jurusan yang diinginkan, kenyataannya mereka juga memperoleh 

nilai yang baik atau sebaliknya. Dari uraian diatas perbedaan minat masuk 

jurusan memberikan inspirasi bahwa terkadang kondisi yang ideal tidak 

terwujud sebagaimana mestinya  

Seperti yang kita ketahui dalam proses pembelajaran masalah yang 

dihadapi oleh pendidik (guru/dosen) dan anak didik (siswa atau mahasiswa) 

adalah motivasi. Seorang pendidik berusaha dan berharap supaya setiap peserta 

didik menggunakan bakat dan waktunya selama disekolah atau dikampus 

sehingga tujuan belajar terjadi secara maksimal. Siswa atau mahasiswa 

diharapkan menggunakan potensi mereka tumbuh secara cepat dengan 

perkembangan bakat-bakat mereka yang ada. 

Permasalahnya adalah bagaimana membujuk peserta didik untuk 

berusaha mengembangkan motivasi belajarnya. Motivasi belajar bisa timbul 

dari dalam maupun dari luar individu. Motivasi yang muncul dari dalam 

individu akan lebih stabil dan mantap bila dibandingkan dengan motivasi 

belajar yang muncul karena pengaruh lingkungan (motivasi dari luar). 

Mahasiswa yang memiliki motivasi yang tinggi cenderung lebih aktif 

dalam usaha meningkatkan prestasinya.  Seperti yang kita ketahui motivasi  

belajar seseorang bisa dilihat dari kedisiplinannya dalam mengikuti kuliah, 

tingkat perhatiannya dalam mengikuti perkuliahan, frekuensi belajar saat 

dirumah atau di kost, dan lain-lain. Realitas yang dapat kita lihat, seorang 

mahasiswa yang sama-sama disiplin dalam masuk kuliah, dan memiliki 
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perhatian yang sama pada saat mengikuti kuliah, tetapi memiliki prestasi yang 

berbeda-beda.  

Terkadang kondisi yang terjadi adalah mahasiswa yang jarang 

mengikuti kuliah justru memiliki prestasi yang tinggi dibandingkan dengan 

mahasiswa  yang selalu masuk kuliah. Kondisi ketidakwajaran inilah yang 

menimbulkan pertanyaan bagaimana peran motivasi belajar dalam pencapaian 

prestasi belajar.  

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka 

penulis mengambil judul” PENGARUH MINAT MASUK JURUSAN DAN 

MOTIVASI BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA 

PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA TAHUN 2006/2007”. 

 
B. Pembatasan Masalah  

Dalam hal ini pembatasan masalah sangatlah penting  masalah utama 

dan obyek yang diteliti bisa tercapai dan agar permasalahan tidak meluas, maka 

penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Penelitian ini dikhususkan pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 

2006/2007 

2) Minat saat masuk jurusan pendidikan akuntansi pada mahasiswa angkatan 

2006/2007. 

3) Motivasi belajar mahasiswa. pendidikan akuntansi angkatan 2006/2007. 

4) Prestasi belajar untuk mata kuliah jurusan mahasiswa pendidikan 

akuntansi angkatan 2006/2007. 
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C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah adalah hal yang penting dalam suatu masalah dan 

jika dirumuskan dengan jelas akan memberikan jalan yang mudah dalam 

memecahkan masalah yang ada. Adapun masalah-masalah yang timbul dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh minat masuk jurusan akuntansi terhadap prestasi belajar 

mata kuliah jurusan mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 

2006/2007? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa 

jurusan akuntansi angkatan 2006/2007? 

3. Adakah pengaruh minat masuk jurusan dan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar mahasiswa jurusan kauntansi angkatan 2006/2007? 

D. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan 

pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga penelitian akan dapat bekerja 

lebih terarah dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh minat masuk jurusan terhadap prestasi 

mahasiswa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar mahasiswa terhadap prestasi 

mahasiswa 

3. Untuk mengetahui pengaruh minat masuk jurusan dan motivasi belajar 

mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa jurusan pendidikan 

akuntansi angkatan 2006/2007. 
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E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak yang 

terkait yaitu: 

1. Bagi jurusan  

Sebagai bahan acuan dalam pengelompokan kelas sesuai dengan 

kondisi minat dan motivasi belajar peserta didik. 

2. Bagi pembimbing akademik   

Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam proses 

bimbingan akademik terhadap mahasiswa sehingga dapat mencetak 

prestasi mahasiswa dengan  hasil yang maksimal 

3. Bagi Penulis 

Dapat menemukan cara pemecahan dari masalah yang diteliti dan 

menambah wawasan serta pengetahuan penulis. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB 1  PENDAHULUAN  

Bab pendahuluan ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian 

BAB II LANDASAN TEORI  

Berisi landasan teori yang digunakan dalam penyusunan skripsi 

untuk mendasari penganalisaan masalah diantaranya mengenai : 

pengertian prestasi belajar, minat masuk jurusan, dan motivasi 

belajar mahasiswa, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

 

66



 71 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi tentang lokasi diadakannya penelitian, jenis 

penelitian, populasi sampel  sampling, metode pengumpulan data 

dan teknik analisis data, tryout angket, uji prasarat analisis, teknis 

analisa data. 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil analisis dan pembahasan penelitian 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data, 

keterbatasan penelitian dan saran-saran penelitian sebagai masukan 

untuk perkembangan jurusan pendidikan akuntansi khususnya. 
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