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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap 

manusia. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan, 

karena tanpa pendidikan manusia akan mengalami banyak kesulitan dan 

hambatan dalam kelangsungan hidupnya. Pendidikan juga sangat penting 

dalam rangka perkembangan dan kemajuan suatu bangsa. Dengan  kualitas 

pendidikan yang baik maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang 

baik pula, sehingga akan membawa bangsa menuju ke arah yang lebih baik. 

Dengan demikian pendidikan harus mendapatkan perhatian khusus dan 

penanganan yang serius serta intensif dari semua kalangan, baik pemerintah 

maupun masyarakat pada umumnya. Selain hal tersebut pendidikan harus 

diarahkan untuk menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu bersaing 

secara sehat seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal I, Pendidikan adalah  

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

 

Pendidikan sangatlah penting bagi siapa saja, kapan saja, dan di 

manapun tempatnya. Pendidikan menjadi kebutuhan pokok manusia untuk 
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dapat mengeksploitasikan segala macam potensi dan kemampuan yang ada 

pada dalam diri seseorang tersebut untuk dapat mencapai tujuan tertentu. 

Usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang 

berkualitas diharapkan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Dengan demikian 

pendidikan harus diarahkan untuk dapat menghasilkan manusia yang 

berkualitas, dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan, memiliki 

keterampilan dan mampu bersaing, memiliki kecerdasan dan akhlak yang 

mulia, serta mempunyai kepribadian yang baik, luhur, dan bermartabat. 

 Tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang RI Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan 

bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia,sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta 

bertanggung jawab. 

 

Keberhasilan pendidikan akan dapat dicapai suatu bangsa apabila 

bangsa tersebut mempunyai kualitas pendidikan yang baik. Untuk dapat 

mencapai keberhasilan dalam pendidikan tersebut tidaklah mudah. Buktinya 

sampai saat ini masih banyak ditemukan anak-anak yang tidak dapat sekolah, 

mencari rejeki di pinggir jalan menjadi pengamen, pengemis, dan sebagainya. 

Padahal semestinya pada masa anak-anak harus mendapatkan pendidikan yang 

layak. Hal tersebut seharusnya diperhatikan oleh semua orang tua, para 

pendidik, semua masyarakat, dan semua kalangan. Harus ada usaha dan upaya 
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yang serius untuk dapat mengatasi hal tersebut. Selain itu harus ada 

peningkatan kualitas pendidikan. Mutu atau kualitas pendidikan harus selalu 

mengalami peningkatan karena menyesuaikan dengan bangsa yang juga 

semakin maju. Peserta didik juga harus dibekali dengan ilmu yang bermanfaat, 

akhlak yang mulia, serta iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Keberhasilan dalam menempuh pendidikan dapat dilihat dari prestasi yang 

dicapai. Jadi prestasi belajar merupakan hasil dari apa yang telah dikerjakan. 

Menurut Sukmadinata  (2003:101), “Prestasi  belajar adalah  realisasi 

dari kecakapan-kecakapan potensial atau kapasitas  yang dimiliki  seseorang”. 

Prestasi belajar merupakan hasil atau bukti keberhasilan belajar dari usaha 

seseorang melalui kemampuan atau potensi yang ada pada dirinya untuk 

mengetahui sejauh mana kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang 

tersebut. Setiap peserta didik pasti berharap agar memperoleh prestasi yang 

baik dan menjadi kebanggaan. Banyak usaha dan upaya yang ditempuh oleh 

peserta didik tersebut dalam rangka mendapatkan prestasi yang baik. Peserta 

didik biasanya lebih giat, tekun, dan rajin dalam belajar apabila menginginkan 

prestasi yang baik. Begitu juga dengan pengajar, yang selalu berharap agar apa 

yang telah diajarkan dapat berguna atau bermanfaat bagi peserta didik. 

Pengajar juga berharap agar semua yang disampaikan dapat diterima dan 

dimengerti oleh semua peserta didik. Banyak cara yang dilakukan pengajar 

agar dapat membantu kelancaran dalam pembelajaran. Dalam pelaksanaan 

pendidikan, hal tersebut nampaknya belum sesuai dengan harapan karena 

adanya banyak perbedaan antara pribadi satu dengan yang lainnya.  
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Mahasiswa program studi Pendidikan Akuntansi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta pada semester II akan menempuh mata kuliah 

Dasar Akuntansi Keuangan I sebelum menempuh mata kuliah Dasar 

Akuntansi Keuangan II pada semester III. Mata kuliah Dasar Akuntansi I 

merupakan mata kuliah akuntansi yang paling mendasar. Jadi, bekal untuk 

bisa memahami dan menguasai akuntansi harus bisa menguasai akuntansi 

dasar terlebih dahulu. 

Menurut Depdiknas (2000:07), ”Akuntansi merupakan bahan kajian 

mengenai suatu sistem untuk menghasilkan informasi berkenaan dengan 

transaksi keuangan”. Sedangkan menurut Haryono (1994:23) : 

Akuntansi ditinjau dari sudut pemakaiannya akuntansi adalah disiplin 

ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu 

organisasi. Sudut pandang yang kedua ditinjau dari kegiatannya 

akuntansi adalah proses pencatatan, pengelolaan, peringkasan, 

pelaporan dan penganalisaan data keuangan organisasi. 

 

Akuntansi pada dasarnya adalah suatu proses untuk menghasilkan 

informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam suatu organisasi. 

Pada mata kuliah Dasar Akuntansi Keuangan I di dalamnya memuat siklus 

akuntansi perusahaan jasa. Proses akuntansi dimulai dari pencatatan transaksi 

keuangan perusahaan sampai penyusunan laporan keuangan di suatu 

perusahaan. Dalam kegiatan pembelajaran, dosen Dasar Akuntansi Keuangan 

I sudah memberikan pengajaran dengan cara atau metode yang baik, dan 

menuntut mahasiswa untuk aktif di setiap kegiatan pembelajaran. Hal tersebut 

dilakukan agar pembelajaran dapat diterima dan dipahami oleh semua 

mahasiswa, sehingga diharapkan semua mahasiswa akan memperoleh hasil 
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atau nilai yang optimal pada mata kuliah Dasar Akuntansi Keuangan I 

tersebut. 

Pada kenyataannya apa yang ingin dicapai tidak sesuai dengan harapan. 

Ternyata masih banyak mahasiswa yang mendapatkan prestasi belajar rendah. 

Rendahnya prestasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan I dapat dilihat dari 

banyaknya mahasiswa yang melakukan revisi pada mata kuliah tersebut. 

Peneliti juga berdialog dengan dosen pengampu mata kuliah tersebut dan 

beliau menyatakan bahwa beberapa tahun terakhir terdapat 20% sampai 

dengan 25% jumlah mahasiswa yang mengikuti revisi atau menempuh kuliah 

Dasar Akuntansi Keuangan I lagi pada tahun berikutnya. Pada mata kuliah ini 

banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai yang kurang memuaskan bahkan 

beberapa ada yang gagal, sehingga mereka harus mengikuti revisi. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa sebagian dari mahasiswa ternyata masih 

banyak yang belum paham tentang mata kuliah Dasar Akuntansi Keuangan I. 

Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan dengan mencari apa yang 

menjadi penyebabnya. Agar dapat diketahui apa saja yang menjadi penyebab 

dari permasalahan tersebut, maka harus diketahui dahulu faktor yang dapat 

meningkatkan prestasi belajar. 

Fasilitas belajar mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pelaksanaan pembelajaran. Fasilitas  belajar  dikatakan sebagai  sarana  dan  

prasarana  yang  diperlukan  dalam aktivitas pembelajaran. Purwanto  

(2007:107) menjelaskan  bahwa “Ada  tidaknya  fasilitas-fasilitas  yang  

diperlukan  dalam  belajar turut memegang  peranan  yang  penting  dalam  
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hasil  belajar”. Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang  

digunakan untuk menunjang dan meperlancar kegiatan belajar. Sarana belajar 

adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, alat, dan 

media pembelajaran. Prasarana belajar adalah fasilitas yang secara tidak 

langsung menunjang kegiatan pembelajaran, seperti halaman, taman, dan 

kebun. Fasilitas belajar adalah salah satu syarat untuk dapat melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Fasilitas belajar harus diperhatikan dengan baik agar 

dapat dimanfaatkan dengan baik pula, sehingga apa saja yang menjadi tujuan 

dalam pembelajaran akan terwujud. 

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap prestasi belajar adalah 

motivasi belajar. Sardiman (2003:71) menyatakan : 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 

yang menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan yang memberikan 

arah kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subyek 

belajar itu dapat tercapai. 

 

Motivasi  belajar mempunyai peran yang penting dalam menentukan 

prestasi mahasiswa. Masing-masing mahasiswa mempunyai motivasi yang 

berbeda, ada yang motivasi belajarnya tinggi, dan ada pula yang motivasi 

belajarnya rendah. Mahasiswa yang mempunyai motivasi belajar tinggi akan 

melakukan sesuatu yang lebih agar dapat mencapai tujuannya melalui 

usahanya yang serius, rajin belajar dan semangat yang tinggi. Berbeda dengan 

mahasiswa yang mempunyai motivasi belajar yang rendah yang pada 

umumnya kurang serius dalam belajar, kurang bersemangat, dan keinginan 
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untuk menjadi yang lebih baik sangatlah kurang. Dalam kegiatan 

pembelajaran tentu seorang pengajar menginginkan agar apa yang diajarkan 

itu dapat dimengerti dan bermanfaat bagi mahasiswa. Namun belum tentu hal 

tersebut akan terwujud, karena antara mahasiswa yang satu dengan yang lain 

itu mempunyai kemampuan akademik yang berbeda. Perbedaan inilah yang 

menjadi permasalahan bagi para pengajar dan bagaimana cara mengatasinya 

agar harapan yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Kurangnya motivasi 

merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi prestasi mahasiswa, 

sehingga dalam belajar tidak ada semangat  atau dorongan yang tinggi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat topik 

permasalahan kedalam penelitian dengan judul: 

“STUDI TENTANG PRESTASI BELAJAR DITINJAU DARI FASILITAS 

BELAJAR DAN MOTIVASI BELAJAR TERHADAP MATA KULIAH 

DASAR AKUNTANSI KEUANGAN I PADA MAHASISWA PROGRAM 

STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN 

ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

ANGKATAN 2011/2012”. 

B. Pembatasan Masalah. 

Pembatasan masalah bertujuan untuk mempermudah arah dan maksud 

penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian lebih efektif, efisien, dan 

dapat dikaji dengan baik. Untuk itu penelitian ini hanya membatasi tentang 

beberapa hal, yaitu sebagai berikut:   
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1. Penelitian dibatasi pada mahasiswa program studi Pendidikan Akuntansi 

FKIP UMS angkatan 2011/2012 

2. Fasilitas belajar dibatasi pada fasilitas belajar Dasar Akuntansi Keuangan I 

yang ada di kampus dan fasilitas yang ada di rumah atau kos. 

3. Motivasi belajar mahasiswa dibatasi pada dorongan, keinginan, dan 

semangat untuk belajar khususnya pada mata kuliah Dasar Akuntansi 

Keuangan I 

4. Prestasi belajar dibatasi pada prestasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan I 

pada mahasiswa program studi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011/2012 yang diambil dari nilai 

ujian akhir semester (UAS). 

C. Perumusan Masalah. 

Perumusan masalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang 

akan dibahas, sehingga masalah-masalah tersebut nantinya menjadi terarah 

dan jelas. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah tersebut dapat diambil perumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan I pada mahasiswa program studi Pendidikan 

Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2011/2012. 

2. Adakah pengaruh motivasi balajar terhadap prestasi belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan I pada mahasiswa program studi Pendidikan 
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Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2011/2012 

3. Adakah pengaruh fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar Dasar Akuntansi Keuangan I pada mahasiswa program studi 

Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2011/2012. 

D. Tujuan Penelitan. 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi 

Keuangan I pada mahasiswa program studi Pendidikan Akuntansi FKIP 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011/2012. 

2. Pengaruh motivasi balajar terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi 

Keuangan I pada mahasiswa program studi Pendidikan Akuntansi FKIP 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2011/2012. 

3. Pengaruh fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

Dasar Akuntansi Keuangan I pada mahasiswa program studi Pendidikan 

Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2011/2012. 

E. Manfaat Penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti berharap semoga hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian  ini diharapkan dapat memberikan  manfaat  bagi  

perkembangan  ilmu  pengetahuan  di bidang pendidikan khususnya,  dan 

juga memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengaruh 

fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan I pada mahasiswa program studi Pendidikan 

Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2011/2012. 

2. Manfaat Praktis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat dan 

motivasi belajar mahasiswa khususnya pada mahasiswa program studi 

pendidikan akuntansi sehingga memperoleh prestasi yang baik. 

b. Menyebarluaskan  informasi  mengenai  arti  pentingnya  pengaruh 

fasilitas  belajar  dan  motivasi  belajar  terhadap  prestasi  belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan I. 

c. Peneliti dapat mengetahui dan memahami bahwa fasilitas  belajar  dan  

motivasi  belajar mempunyai pengaruh terhadap  prestasi belajar Dasar 

Akuntansi Keuangan I. 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian ini dibuat dengan kaidah dan susunan sebagai 

berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan teori tentang fasilitas belajar, motivasi 

belajar, prestasi belajar, penelitian terdahulu, hubungan antar 

variabel, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian, penentuan 

obyek penelitian yang terdiri atas populasi, sampel, sampling, 

metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang gambaran secara umum obyek 

penelitian, penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

Dalam bab ini berupa kesimpulan, implikasi, dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 


