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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan kemajuan suatu bangsa erat hubungannya dengan 

pendidikan. Pendidikan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memberikan 

pengetahuan, wawasan, keterampilan tertentu pada individu-individu. 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukkan pribadi 

manusia, pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya 

pribadi manusia menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, 

pemerintah sangat  serius menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem 

pendidikan yang baik diharapkan muncul generasi penerus bangsa yang 

berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

No. 20 tahun 2003 pasal 3, telah digariskan bahwa 

Tujuan pendidikan Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia 

yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan. 

 

Terwujud tidaknya tujuan pendidikan ditentukan oleh kesiapan 

sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Mahasiswa 

merupakan salah satu sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. 

Menurut Djamarah (2002:15), “dalam belajar diperlukan konsentrasi dalam 

perwujudan perhatian terpusat”. Menurut Surya (2003:16), “Konsentrasi 
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merupakan pemusatan pikiran terhadap suatu obyek yang dipelajari atau 

sesuatu yang dikerjakan dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang 

tidak ada hubungannya dengan obyek yang dipelajari atau yang dikerjakan”. 

Konsentrasi besar pengaruhnya terhadap belajar, mahasiswa yang 

tidak dapat berkonsentrasi jelas tidak akan berhasil menyimpan atau 

menguasai bahan pelajaran. Sebaliknya, bila dalam perkuliahan mahasiswa 

dapat berkonsentrasi, maka mahasiswa tersebut dapat menyerap materi yang 

disampaikan. Menurut Slameto (2010:87), “Seseorang yang dapat belajar 

dengan baik adalah orang yang dapat berkonsentrasi dengan baik, dengan 

kata lain ia harus memiliki kebiasaan untuk memusatkan pikiran”. Jadi 

kebiasaan untuk memusatkan pikiran ini mutlak perlu dimiliki oleh setiap 

mahasiswa yang belajar.  

Pada kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa 

mahasiswa pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

dapat disimpulkan bahwa tingkat konsentrasi belajar mahasiswa masih rendah 

ketika mengikuti perkuliahan, hal ini membuat mahasiswa sulit untuk 

memahami dan mengerti materi kuliah yang sedang disampaikan. Tinggi 

rendahnya konsentrasi mahasiswa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal, salah satu faktor eksternal adalah  waktu perkuliahan. 

Akuntansi biaya 2 merupakan salah satu mata kuliah yang dianggap 

sulit oleh mahasiswa, karena untuk memahaminya dibutuhkan konsentrasi 

belajar yang tinggi. Oleh karena itu efektif tidaknya materi akuntasi biaya 2 

yang diterima oleh mahasiswa dipengaruhi oleh waktu perkuliahan. Menurut 
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Djamarah (2002:18), “Masalah pengaturan waktu menjadi persoalan bagi 

pelajar dan mahasiswa”. Kegiatan perkuliahan akuntansi biaya 2 yang 

dilaksanakan pagi hari tentu saja akan mudah diserap oleh mahasiswa, karena 

konsentrasi mahasiswa masih tinggi di waktu-waktu itu. Sebaliknya menurut 

Slameto (2010:68), “Jika terpaksa mahasiswa masuk kuliah pada sore hari, 

sebenarnya kurang dapat dipertanggungjawabkan, dimana mahasiswa 

seharusnya beristirahat tetapi terpaksa masuk kuliah, hingga mereka 

mendengarkan pelajaran sambil mengantuk dan mahasiswa sulit untuk 

berkonsentrasi dan berpikir”.  

Selain itu tingkat konsentrasi mahasiswa juga di pengaruhi oleh faktor 

lingkungan, lingkungan yang dimaksud disini adalah lingkungan kelas. Di 

dalam kampus, terdapat beberapa kelas yang digunakan untuk proses 

perkuliahan, ruang kelas tersebut tentunya tidak sama antara ruang kelas yang 

satu dengan ruang kelas lainnya. Lingkungan kelas sangat berperan penting 

dalam proses belajar mahasiswa. 

Menurut Sopiatin (2010:95), “Proses belajar mengajar yang bermutu 

adalah proses yang dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

mahasiswa secara optimal”. Untuk melaksanakan proses belajar mengajar 

tersebut, tentunya tidak dapat terlepas dari fasilitas pendukungnya. Di kelas 

yang bagus dengan fasilitas yang memadai tentunya perkuliahan akan 

berlangsung secara optimal, sebaliknya dikelas yang kurang bagus dengan 

kondisi kelas yang kurang memadai maka tentunya perkuliahan tidak dapat 

berlangsung dengan optimal. Dalam situasi lingkungan kelas, banyak 
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kesempatan terjadinya interaksi dan pengalaman yang dapat membentuk 

sikap mahasiswa terhadap beberapa hal, seperti sikap mahasiswa terhadap 

teman sebaya dan terhadap materi perkuliahan yang sedang berlangsung. 

Selama proses perkuliahan, berbagai hal terjadi di lingkungan kelas, seperti 

perlakuan dosen terhadap mahasiswa ataupun hubungan antar mahasiswa, 

dapat menimbulkan perasaan atau pemikiran tertentu di benak mahasiswa 

yang dapat mempengaruhi tingkat konsentrasi mahasiswa ketika mengikuti 

mata kuliah tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk 

mengadakan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH WAKTU 

PERKULIAHAN DAN LINGKUNGAN KELAS TERHADAP TINGKAT 

KONSENTRASI BELAJAR AKUNTANSI BIAYA 2 PADA MAHASISWA 

PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2011 UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Tidak tepatnya waktu perkuliahan, terkadang kuliah di sore hari 

sehingga mahasiswa telah lelah dan tidak dapat mengikuti 

perkuliahan dengan baik. 

2. Kurang baiknya lingkungan kelas, baik dari segi fasilitas maupun 

interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa lainnya dan 

mahasiswa dengan dosen. 
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3. Tuntutan agar mahasiswa memiliki konsentrasi tinggi yang dapat 

dicapai jika waktu perkuliahannya tepat dan lingkungan kelasnya 

baik. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas, agar tidak terjadi pembiasan 

permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1. Tingkat konsentrasi belajar mahasiswa meliputi, perhatian 

mahasiswa, pemahaman mahasiswa dan keaktifan mahasiswa 

pada saat mengikuti perkuliahan akuntansi biaya. 

2. Waktu perkuliahan meliputi, jadwal perkuliahan akuntansi biaya 

2. Pagi hari, Siang hari, dan Sore hari. 

3. Lingkungan kelas meliputi, kebersihan kelas, sarana prasarana 

kelas, ketenangan kelas dan interaksi di dalam kelas. 

 

D. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian ini adalah :  

1. Apakah ada pengaruh waktu perkuliahan terhadap tingkat 

konsentrasi belajar akuntansi biaya 2 pada mahasiswa pendidikan 

akuntansi angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

2. Apakah ada pengaruh lingkungan kelas terhadap tingkat konsentrasi 

belajar akuntansi biaya 2 pada mahasiswa pendidikan akuntansi 

angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah Surakarta? 
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3. Apakah ada pengaruh waktu perkuliahan dan lingkungan kelas 

terhadap tingkat konsentrasi belajar akuntansi biaya 2 pada 

mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2011 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh waktu perkuliahan 

terhadap tingkat konsentrasi belajar akuntansi biaya 2 pada 

mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2011 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh lingkungan kelas terhadap 

tingkat konsentrasi belajar akuntansi biaya 2 pada mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2011 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh waktu perkuliahan dan 

lingkungan kelas terhadap tingkat konsentrasi belajar akuntansi 

biaya 2 pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2011 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 
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a) Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai masalah 

yang diteliti 

b) Sebagai latihan dan pengalaman dalam mempraktekkan teori yang 

diterima dibangku kuliah 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi universitas sebagai masukan dalam usaha meningkatkan 

fasilitas yang ada di lingkungan kelas.  

b) Bagi mahasiswa sebagai masukan untuk dapat meningkatkan 

konsentrasi pada saat proses perkuliahan. 


