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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas, karena 

melalui usaha pendidikan diharapkan tujuan pendidikan akan dapat tercapai. 

Salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai dalam pembangunan sebagaimana 

tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat adalah “mencerdaskan 

kehidupan bangsa”. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan peningkatan dan 

penyempurnaan sistem penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorentasi 

pada peningkatan kualitas hasil pendidikan.  

Kita semua tahu dan sadar bahwa saat ini hidup di era teknologi, sarana 

komunikasi mulai dari yang sederahana sampai yang canggih telah berkembang 

dengan pesat. Didaalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus 

ditunjang oleh kemampuam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan 

teknologi. Dalam tujuan pendidikan nasional menurut uu (20, 2003) tentang 

sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi meengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa  yang bermanfaat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,  

mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 
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Secara umum kondisi pengajaran akuntansi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta belum seperti yang diharapkan. Hal ini ditunjukan 

dengan nilai Indek Presatasi (IPK) yang rata-rata masih kurang dari 3,00 atau  

kurang dari nilai B berbagai usaha telah dilakukan untuk mengantisipasi hal 

tersebut misalnya dengan penyempurnaan kurikulum dan peningkatan mutu 

pendidikan. Namun usaha tersebut juga harus disertai peninjauan faktor-faktor 

yang lain yang ikut berpengaruh terhadap sistem pembelajaran serta hasil belajar 

akutansi. Hasil belajar peserta didik dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 

sikap dan bakat terhadap suatu bidang mata kuliah dan jenis mata kuliah. Banyak 

faktor yang mempengaruhi  prestasi belajar akuntansi baik yang datang dari 

dalam diri mahasiswa atau faktor internal, maupun faktor yang datang dari luar 

diri mahasiswa atau faktor eksternal. Menurut Nana Sudjana (2000 : 39) bahwa 

yang termasuk faktor internal adalah motivasi belajar, minat dan perhatian, sikap 

dan kebiasaan belajar, ketekunan, faktor fisik dan psikis. Sedangkan faktor 

eksternal adalah lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi prestasi 

belajar, misalnya lingkungan kampus dan lingkungan keluarga.  

Dalam lingkungan keluarga kususnya motivasi orang tua sangat 

menentukan keberhasilan dari prestasi anak didik. Dengan adanya motivasi orang 

tua yang tinggi seorang anak akan terdorong untuk belajar, sehingga mencapai 

hasil yang diinginkan. Tanpa adanya motivasi dari orang tua anak tidak akan 

memiliki semangat untuk belajar. Dalam jenjang perkuliahan seorang mahasiswa 

diberikan kebebasan untuk bertindak, tetapi bukanya bertindak secara bebas 
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melainkan mereka dituntut untuk berkreatif dalam kehidupanya agar nantinya 

mampu  bersaing di era persaingan bebas. 

Dosen yang profesional mempunyai komitmen untuk selalu memperbarui 

dan meningkatkan kemampuanya dalam suatu proses bertindak dan berekpresi. 

Jelas, dosen harus bertindak dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Namun, 

sebagai seorang profesional, tindakan dosen ini didasari oleh pemikiran sesama 

rekan dosen, dan atasan dengan pengetahuan mengenai teori dan penelitian yang 

berhubungan dengan pengajaran dibidangnya. Sehingga profesionalisme dosen 

sangat diperlukan untuk peningkatan prestasi belajar mahasiswa. 

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta beranggapan bahwa 

profesaionalisme dosenya sangatlah berpengaruh terhadap prestasi belajar 

akutansi. Persepsi mereka bahwa dosen yang profesional, yang mengajar dengan 

terperinci dan runtut, akan memudahkan mahasiswa dalam memahami materi 

perkuliahan.  

Selanjutnya, persepsi mahasiswa yang positif terhadap dosenya akan 

menimbulkan motivasi dan minat mahasiswa untuk belajar. Motivasi mempunyai 

kaitan yang erat dengan minat. Mahasiswa yang memiliki motivasi dan minat 

terhadap suatu bidang perkuliahan tertentu cenderung tertarik perhatianya, 

dengan demikian timbul motivasi dan minatnya  untuk mempelajari mata kuliah 

yang ditekuninya. Sesuatu yang dilakukan dengan penuh motivasi dan minat 

akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, seseorang 

yang memiliki motivasi dan minat yang tinggi terhadap akuntansi, maka akan 

aktif belajar akuntansi dan pada akhirnya akan menghasilkan prestasi belajar 

yang baik. 
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Bertitik tolak pada uraian diatas, penulis terdorong untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH MOTIVASI ORANG TUA DAN MINAT 

BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA JURUSAN 

PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA TAHUN 2006/2007”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

   Berdasarkan latar belakang di atas, maka ada beberapa masalah yang 

komplek dan berkaitan dengan satu dengan yang lainya yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa. Permasalahan tersebut antara lain : 

1. Indek prestasi (IP) yang masih rendah. 

2. Motivasi dari orang tua mahasiswa yang masih rendah. 

3. Minat belajar mahasiswa yang masih rendah. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi penyimpangan dari persoalan pokok dan untuk 

mendukung hasil yang lebih baik, maka penulis membatasi pada masalah 

motivasi orang tua, minat belajar mahasiswa, dan prestasi belajar Dasar 

Akuntansi I mahasiswa  jurusan pendidikan akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun  2006/2007. 

1. Motivasi orang tua yang dimaksud penulis adalah salah satu bentuk dorongan 

yang diberikan dari orang tua kepada mahasiswa jurusan Pendidikan 

Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2006/2007 untuk 

belajar Dasar Akuntansi I. meliputi pengarahan, pemberian hadiah, pujian, 

pembiayaan perkuliahan. 
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2. Sedangkan yang dimaksud minat belajar mahasiswa adalah rasa senang atau 

ketertarikan pada hal atau aktivitas belajar Dasar Akutansi I. Dengan melihat 

minat mahasiswa dalam mengerjakan tugas dari dosen, perasaan senang 

dalam mengikuti perkuliahan Dasar Akutansi I, minat yang diwujudkan dan 

minat yang diinventarisasikan. 

3. Sedangkan prestasi belajar Dasar Akutansi I  merupakan hasil kegiatan 

belajar yang ditampilkan dalam bentuk nilai  yang diperoleh mahasiswa 

setelah mengikuti tes akhir semester. Nilai disini adalah nilai Dasar Akutansi 

I  yang dicapai selama studi di kampus. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang penting karena akan menjadi 

penuntun bagi langkah- langkah berikutnya, terutama dalam mengkontruksi suatu 

hipotesis (Bagoes.M,2002:06) melalui adanya permasalahan yang jelas, maka 

proses pemecahanya pun akan terarah dan terfokus pada permasalahan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh motivasi orang tua terhadap prestasi belajar Dasar 

Akuntansi I pada mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun 2006/2007 ? 

2. Adakah pengaruh minat belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar Dasar 

Akuntansi I pada mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun 2006/2007 ? 
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3. Adakah pengaruh motivasi orang tua dan minat belajar terhadap prestasi 

belajar Dasar Akuntansi I pada mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2006/2007 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian tujuan merupakan salah satu alat kontrol yang 

dapat dijadikan petunjuk supaya penelitian ini dapat berjalan dengan lancar 

sesuai dengan yang diinginkan. “Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang 

menunjukan adanya suatu hal yang diperoleh setelah peneliti selesai”. (Arikunto, 

2002: 51).  

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi orang tua terhadap prestasi 

belajar Dasar Akuntansi I pada mahasiswa jurusun Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2006/2007. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh minat belajar  terhadap prestasi 

belajar Dasar Akuntansi I pada mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2006/2007. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi orang tua dan minat belajar 

terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi I pada mahasiswa jurusan 

Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 

2006/2007. 
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F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Bagi Tenaga Pengajar / Dosen  

Sebagai masukan untuk memberikan pengarahan kepada mahasiswa 

agar memiliki minat belajar yang tinggi guna meningkatkan prestasi 

belajarnya.  

2. Bagi Peserta Didik / Mahasiswa 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta didik / mahasiswa tentang 

pentingnya minat atau keinginan untuk belajar, guna meningkatkan prestasi 

belajar. 

3. Bagi Orang Tua 

Sebagai masukan dalam memberikan motivasi kepada anaknya. 

4. Bagi Penulis 

Dapat menemukan cara pemecahan dari permasalahan yang diteliti dan 

menambah wawasan serta pengetahuan penulis. 

5. Bagi Universitas 

Merupakan masukan sebagai sumbangan pemikiran pentingnya 

kurikulum sebagai upaya untuk meraih prestasi belajar yang lebih baik bagi 

peserta didik. 

 

 

 

 

 




