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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan  Nasional yang bertujuan untuk  meningkatkan martabat 

manusia Indonesia dapat dilaksanakan secara berhasil bila upaya pembangunan 

tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam 

rangka meningkatkan sumber daya manusia, sudah banyak usaha yang 

ditempuh oleh pemerintah. Salah satunya dengan diadakannya pengembangan 

aktivitas dalam bidang–bidang pendidikan. Pembangunan mayarakat Indonesia 

pada hakikatnya adalah  pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Hal 

tersebut merupaka sasaran utama tidaklah hanya berbentuk fasilitas – fasilitas 

saja, namun juga sumber daya manusia (SDM). Salah satu untuk 

memgembangkan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. 

UU RI No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 

ayat 1 bahwa :  

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

 

Untuk menghadapi zaman yang begitu global ini, dalam dunia 

pendidikan terutama Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) 
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dituntut untuk selalu aktif dalam meningkatkan kompetensi lulusanya agar 

dapat bersaing didunia global dan sesuai dengan kebutuhan zaman. 

Pembeharuan dibidang pendidikan haruslah dilakukan secara terus menerus 

agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai Lembaga Pendidikan 

Tenaga Kependidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 

mempunyai visi dan misi dalam hal produktivitas tenaga kependidikan 

berdasarkan nilai-nilai keislaman dan tuntutan zaman serta memberi arahan 

pada pendidikan yang lebih baik lagi. 

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)  dan Progam Studi 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) pada 

khususnya sebagai media pemberi informasi dan tempat untuk menimba ilmu 

secara otomatis mahasiswa yang terlibat didalamnya bertujuan untuk menjadi 

calon guru akuntansi. Sebagai calon guru akuntansi  diharapkan dapat 

menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profsional, dan kompetensi sosial. 

Guru sangat berperan penting dalam pendidikan, menurut Sardiman 

(2001 : 123) “ guru merupakan salah satu komponen manusiawi dalam proses 

belajar mengajar yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya 

manusia yang potensial dibidang pembangunan”.  Mahasiswa yang menaruh 

minat pada suatu aktivitas  dalam hal ini guru, akan memberikan perhatian 

yang besar. Ia tidak segan mengorbankan  waktu dan tenaga demi aktivitas 

tersebut. Oleh karena itu seorang yang mempunyai perhatian terhadap suatu 

pelajaran ia pasti akan berusaha keras untuk memperoleh hasil yang bagus. 
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Minat menjadi guru akan  sangat menentukan baik tidaknya kualitas 

calon guru yang nantinya akan berujung baik tidaknya mutu pendidikan. 

Apabila tenaga kerja mempunyai minat terhadap profesinya maka  diharapkan 

pekerjaan yang dilakukan akan maksimal. Begitu pula calon guru, apabila 

seorang  calon guru mempunyai minat yang matang untuk menjadi guru, maka 

diharapkan dia akan melakukan pekerjaanya (yaitu mendidik) para anak 

didiknya dengan baik pula. 

Berdasarkan pengamatan dilapangan, mahasiswa Progam Studi 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2011/2012 kurang berminat menjadi guru. Hal 

ini disebabkan persepsi mahasiswa mengenai gaji guru yang rendah, 

kesejahteraan guru belum terjamin, serta merosotnya status sosial guru 

ditengah masyarakat. Kenyataan dimasyarakat banyak pula guru yang tak 

sanggup menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi karena penghasilan 

yang didapatinya setiap bulan. Selain itu, kurangnya penguasaan materi 

mengakibatkan rendahnya prestasi belajar dan hal iu juga dapat  mempengaruhi 

minat mahasiswa menjadi guru.  

Profesi guru merupakan hal yang positif dimana guru mempunyai peran 

yang signifikan terhadap keberlangsungan generasi penerus bangsa. Seorang 

guru professional,  dia memiliki  keahlian, ketrampilan dan kemampuan 

sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara “ Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing 

Madyo Mangu Karso, Tut Wuri Handayani”. Guru tidak cukup dengan 

menguasai materi pelajaran akan tetapi mengayomi murid, menjadi contoh atau 

teladan bagi murid serta mendorong murid untuk lebih baik dan maju. Selain 
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itu, guru mengemban tugas sebagai mana dinyatakan dalam Undang- Undang 

Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 2003, dalam pasal 39 ayat 2 yaitu 

“ pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan  dan 

melaksanakan proses pembelajaran, melakuakan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik 

dalam perguruan tinggi”. 

Menurut Diana W. Kommers (2000 : 195-196) mengartikan : 

Profesi guru sebagai spesialisasi dari jabatan intelektual yang diperoleh 
melalui training, bertujuan menciptakan ketrampilan, pekerjaan yang 
bernilai tinggi, sehingga ketrampilan dan pekerjaan itu diminati, 
disenangi oleh orang lain dan dapat melakukan pekerjaan itu dengan 
mendapatkan imbalan berupa bayaran, upah, dan gaji (payment). 

 

Bedasarkan respon positif mahasiswa, rasa senang teerhadap suatu 

obyek yang dalam hal ini minat menjadi guru dapat timbul dan dipengaruhi 

beberapa faktor. Faktor – factor tersebut bisa berasal dari dalam maupun dari 

luar mahasiswa. Beberapa factor dari dalam yang mempengaruhi misalnya 

seperti faktor emosional, persepsi, motivasi, bakat, penguasaan ilmu 

pengetahuan berupa prestasi belajar. Faktor luar dari diri mahasiswa 

diantaranya adalah adanya pengaruh dari lingkungan luar atau lingkungan 

sosial. 

 Faktor dari dalam seperti halnya emosional, persepsi, dan motivasi 

mengandung unsur – unsur kognisi (mengenal), emosi (perasa), dan konasi 

(kehendak). Unsur kognisi dalam arti minat itu didahului pengetahuan dan 

informasi obyek yang dituju  adalah minat tersebut. Unsur emosi karena dalam 
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partisipasi atau pengalaman tertentu (biasanya rasa senang), sedangkan unsur 

konasi merupakan kelanjutan dari unsur emosi. Kedua unsur tersebut juga 

diwujudka dalam bentuk kemampuan dan hasrat untuk melakukan kegiatan. 

Hal-hal tersebut diatas berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk berpofesi 

sebagai guru yang akan timbul dengan didahului pengenalan kemudian 

merasakan dan dikhiri kehendak atau hasrat untuk melakukan hal tersebut. 

Dari berbagai faktor diatas penguasaan ilmu pengetahuan yang 

tercermin dalam prestasi belajar dapat berpengaruh terhadap minat menjadi 

guru. Prestasi belajar mahasiswa dapat dilihat dari Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK). Dengan berprestasi, mahasiaswa secara teoritis akan lebih memiliki 

pengetahuan tentang profesi guru dalam kenyataan sebenarnya. Proses belajar 

merupakan aktivitas yang menghasilkan  perubahan-perubahan dalam diri 

mahasiswa, berupa didapatnya pengetahuan-pengetahuan dan kecakapan-

kecakapan baru. 

Menurut S. Nasution (1996 : 17) prestasi belajar adalah : 

Kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan 
berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga 
aspek, yaitu : kognitif, efektif, dan spikomotorik, sebaliknya prestasi 
dikatakan kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi 
target dalam kriteria tersebut. 

 

Dari pendapat tersebut prestasi belajar mahasiswa dapat dilihat dari 

indeks prestasi kumulatif (IPK). Sedangkan pendapat Winkel (2007 : 162)” 

prestasi belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampua 

seseorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai bobot yang 
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dicapainya. Dengan kata lain apabila IPK mahasiswa bagus, maka kegiatan 

belajar sudah dikatakan berhasil, begitupun sebaliknya apabila IPK rendah 

maka kegiatan belajar dikatakan tidak berhasil. 

Dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “ PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA 

TENTANG PROFESI GURU DAN PRESTASI BELAJAR TERHADAP 

MINAT MENJADI GURU AKUNTANSI PADA MAHASISWA PROGAM 

STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN 

ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

ANGKATAN 2011/2012”.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat di identifikasi 

permasalahan yang muncul, yaitu : 

1. Persepsi yang negatif tentang profesi guru mempengaruhi minat menjadi 

guru. 

2. Lingkungan yang tidak mendukung mempengaruhi minat menjadi guru. 

3. Rendahnya prestasi belajar minimbulkan mahasiswa kurang berminat 

tentang profesi guru. 

4. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa status sosial guru (gaji) 

masih rendah. 
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5. Pekerjaan sebagai guru masih dianggap pekerjaan yang memprihatikan 

oleh sebagian orang. 

6. Kurangnya motivasi terhadap profesi guru menimbulkan rendahnya minat 

menjadi guru. 

C. Batasan Masalah 

Mengingat begitu kompleksnya permasalahan yang mempengaruhi 

Minat Menjadi Guru, maka peneliti perlu membuat batasan masalah agar hasil 

penelitian dan pembatasan dapat lebih terfokus dan mendalam pada 

permasalahan yang diangkat. Berkenaan dengan hal tersebut penelitian ini akan 

meneliti permasalahan untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa tentang : 

1. Profesi Guru terhadap Minat Menjadi Guru Akuntansi pada Mahasiswa 

Progam Studi Pendidikan Akuntasi Fakulas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan UMS angkatan 2011/2012. 

2. Prestasi Belajar terhadap Minat Menjadi Guru Akuntansi pada Mahasiswa 

Progam Studi Pendidikan Akuntans iFakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan UMS angkatan 2011/2012. 

 
D. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
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1. Adakah Pengaruh Persepsi Mahasiswa tentang Profesi Guru terhadap Minat 

Menjadi Guru Akuntansi pada Mahasiswa Progam Studi Pendidikan  

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS angkatan 

2011/2012? 

2. Adakah Pengaruh Prestasi Belajar terhadap Minat Menjadi Guru Akuntansi 

pada Mahasiswa Progam Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan UMS angkatan 2011/2012? 

3. Adakah Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Profesi Guru dan Prestasi 

Belajar secara bersama-sama terhadap Minat Menjadi Guru Akuntansi pada 

Mahasiswa  Progam Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan UMS angkatan 2011/2012? 

 
E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini antara 

lain untuk: 

1. Mengetahui pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Profesi Guru terhadap 

Minat Menjadi Guru Akuntansi pada Mahasiswa Progam Studi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  UMS angkatan 

2011/2012. 

2. Mengetahui pengaruh Prestasi Belajar terhadap Minat Menjadi Guru 

Akuntansi pada Mahasiswa  Progam Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan UMS angkatan 2011/2012. 
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3. Mengetahui Pengaruh Persepsi Mahasiswa tentang Profesi Guru dan Prestasi 

Belajar secara bersama-sama terhadap Minat Menjadi Guru Akuntansi pada 

Mahasiswa  Progam Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan UMS angkatan 2011/2012. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Dari berbagai hal telah dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan 

dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu 

pengetahuan dan pendidikan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu wahana dalam 

penerapan teori-teori yang diperoleh selama menjalani studi di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain itu penelitian ini 

bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dan wawasan baru sebagai 

bekal masa depan yang lebih baik. 

b. Bagi Lembaga Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

input dan bahan pertimbangan bagi pihak lembaga untuk lebih 

memaksimalkan potensi mahasiswa dalam meningkatkan prestasi belajar. 
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Bagi mahasiswa untuk lebih termotivasi dalam belajar dan sebagai bahan 

referensi untuk meningkatkan minat menjadi guru. 

 
G. Sistematika skripsi 

Agar  penelitian ini lebih teratur dan urut dalam pembahasanya, maka 

penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang 

masalah, pembatasan masalah, tujuan peneletian, manfaat 

penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan teori yang membahas 

tentang persepsi mahasiswa tentang profesi guru, prestasi 

belajar, dan minat menjadi guru akuntansi, hubungan antar 

variabel dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan  tentang metode penelitian, 

penentuan obyek penelitian yang terdiri atas populasi, 

sample, sampling, metode pengumpulan data, dan tehnik 

pengolahan data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum pengumpulan data 

dan pembahasan penelitian. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini disajikan  kesimpulan dari hasil analisis data 

yang dilakukan penulis dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


