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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sarana yang dapat menunjang masa depan 

menjadi lebih baik. Dalam hidup manusia pendidikan berlangsung seumur 

hidup dan dilaksanakan dimana saja atau pada berbagai tempat, baik itu 

dirumah, sekolah maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini 

menunjukkan bahwa manusia harus selalu berkembang sepanjang masa 

hidupnya. Pendidikan tidak  harus diterima hanya pada saat sekolah saja 

melainkan dapat diperoleh dari berbagai segi tempat dan waktu. 

Istilah pendidikan seumur hidup merumuskan bahwa pendidikan 

adalah suatu proses yang berlangsung secara terus - menerus mulai dari baru 

lahir sampai meninggal dunia. Dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

negara ini sangat diperlukan generasi yang baik, cerdas, aktif dan mandiri. 

Dalam UU No. 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional 

bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
Negara yang demokrasi serta bertanggung jawab. 
 

Generasi cerdas dapat dibimbing melalui pendidikan atau sering 

disebut dengan belajar. Arti kata belajar itu sendiri adalah proses dari berbagai 
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kegiatan dan jenjang pendidikan yang bertahap mengembangnya pola pikir 

yang baik. Menurut Muhibbin Syah (2008: 57) menjelaskan bahwa “antara 

perkembangan dan belajar memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga 

hampir semua proses perkembangan memerlukan belajar agar dapat mengikuti 

perubahan yang terjadi”. 

Pendidikan memiliki jenjang yang bertahap, mulai dari pendidikan 

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah 

Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi. Pendidikan di Perguruan Tinggi 

merupakan titik mula faktor yang menjadi penunjang kualitas bangsa dan 

negara. Karena dari Perguruan Tinggi diharapkan dapat melahirkan generasi-

generasi penerus sesuai dengan keahlian bidang masing-masing dalam 

memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemampuan atau kualitas 

dari mahasiswa itu sendiri dapat diukur melalui hasil belajar selama mengikuti 

perkuliahan.  

Melalui lembaga pendidikan setiap orang memiliki kesempatan untuk 

meningkatkan potensi atau bakat yang ada dalam dirinya sehingga 

memperoleh hasil belajar yang baik dan maksimal. Memperoleh hasil yang 

memuaskan serta tercapainya tujuan pendidikan merupakan impian semua 

orang yang termasuk didalamnya adalah mahasiswa yang masih mengikuti 

proses pendidikan. Hal tersebut dapat dicapai apabila mahasiswa aktif dalam 

belajar dan memiliki sikap mandiri tidak bergantung pada orang lain dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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Pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), mata 

kuliah Akuntansi Perbankan merupakan salah satu mata kuliah penting yang 

ditempuh pada semester ganjil yaitu pada semester 5. Mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi seharusnya dapat menguasai pengetahuan mengenai akuntansi. 

Akan tetapi setelah proses pembelajaran Akuntansi Perbankan berlangsung, 

masih ada mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dan harus mengulangi 

kembali mata kuliah tersebut pada semester ganjil tahun berikutnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari dosen pengampu mata kuliah 

Akuntansi Perbankan menyatakan bahwa “mahasiswa yang mengulang 

Akuntansi Perbankan sebanyak 13,81% dari 181 mahasiswa yang sudah 

menempuh mata kuliah tersebut”. Perihal tersebut sangat memprihatinkan, 

karena mahasiswa akuntansi belum dapat memahami mata kuliah pokok yang 

seharusnya dikuasai. Hal ini dapat menjadi indikator bahwa mahasiswa belum 

mampu memahami materi Akuntansi Perbankan dengan baik. 

Hasil belajar Akuntansi Perbankan merupakan sebuah tolak ukur 

tingkat keberhasilan dalam mengikuti kuliah tersebut. Tidak sedikit 

mahasiswa yang mengalami masalah dalam belajar sehingga memperoleh nilai 

kurang dan harus mengulang. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

akuntansi ini perlu diteliti dan dicermati supaya dapat mengatasi rendahnya 

hasil belajar akuntansi khususnya pada mata kuliah Akuntansi Perbankan. 

Menurut Muhibbin Syah (2008:133-139) menyatakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi belajar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu faktor internal, 
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faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar. Faktor internal berasal dari 

dalam diri mahasiswa sendiri yang meliputi 2 aspek, yaitu : aspek fisiologis 

(yang berkaitan dengan jasmaniah) misalnya tingkat kesehatan tubuh, 

kesehatan indera pendengar dan indera penglihatan, aspek psikologis (yang 

berkaitan dengan rohaniah) misalnya tingkat kecerdasan siswa, sikap, bakat, 

minat, dan motivasi siswa. Faktor eksternal berasal dari luar diri mahasiswa 

yang meliputi : faktor lingkungan sosial sepert guru, para staff, teman sekelas, 

masyarakat, dan teman bermain diluar sekolah dan faktor lingkungan 

nonsosial seperti, gedung sekolah dan letaknya, rumah (tempat tinggal siswa), 

alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. Yang 

terakhir adalah faktor pendekatan belajar yang meliputi : pendekatan tinggi, 

sedang, rendah. 

Tingkat kualitas mutu pendidikan dapat dicapai apabila penerapan 

proses pembelajaran sudah efektif dan efisien. Sehingga mahasiswa dapat 

belajar dengan baik dan menyerap materi pembelajaran secara total, tentunya 

hal tersebut dapat mendukung untuk memperoleh hasil belajar yang 

memuaskan. Peran serta mahasiswa sangatlah penting guna mendukung 

perolehan hasil sesuai dengan target yang memuaskan. 

Untuk memperoleh hasil belajar yang baik dan memuaskan itu tidak 

bisa diperoleh dengan mudah. Seorang mahasiswa harus aktif dalam belajar 

agar tercapainya hasil yang maksimal. Keaktifan belajar adalah kegiatan atau 

kesibukan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun di 

luar sekolah yang menunjang keberhasilan belajar siswa 
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(http://blogeulum.blogspot.com/2013/02/keaktifan-belajar-). Aktif dalam 

belajar itu sendiri didasari oleh tingkat kecerdasan dalam menentukan 

keberhasilan belajar, semangat dan intensitas untuk belajar, kecakapan dasar 

yang dimiliki, bakat yang dibawa sejak lahir, keuletan dalam belajar, 

keinginan yang besar terhadap suatu hal, lingkungan yang mendukung untuk 

belajar. 

Namun pada saat ini keaktifan yang dimiliki oleh setiap manusia 

kurang begitu dikembangkan. Mahasiswa condong kurang mengembangkan 

bakat yang dimilikinya dalam mencapai hal yang diinginkan. Contohnya saja 

pada saat ada tugas dari dosen, mahasiswa kebanyakan malas dan 

mengandalkan teman dalam mengerjakan tugas. 

Selain keaktifan dalam belajar yang perlu dikembangkan guna 

tercapainya hasil yang baik, maka juga dapat dilakukan dengan meningkatkan 

jiwa mandiri siswa dalam belajar yang masih begitu rendah. Kemandirian 

adalah suatu perubahan diri seseorang yang merupakan hasil dari pengalaman 

diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. 

(http://lukmanpringtulis.blogspot.com/2012/02/pengaruh-kemandirian-belajar-

siswa.html).  

Tingkat kemandirian siswa dalam segala hal terutama dalam hal 

belajar sangat minim sekali, karena fakta yang sering terjadi adalah kebiasaan 

menyontek pekerjaan teman. Hal tersebut menunjukan rendahnya rasa sadar 

diri untuk mandiri dalam mempertanggung jawabkan tanpa bergantung pada 

orang lain, kurangnya pengembangan sikap kritis, kesenangan belajar mandiri, 
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mengatasi masalah dan keberanian dalam mempertahankan pendapat. Sikap 

yang demikian akan membuat mahasiswa kesusahan saat menghadapi ujian 

pada tengah dan akhir semester. Keaktifan dan sikap mandiri dalam belajar 

sangat membantu mahasiswa dalam memahami materi-materi tersebut, 

sehingga dapat memudahkan mahasiswa dalam memperoleh hasil belajar yang 

baik dan memuaskan. 

Bagaimanapun juga, hal-hal yang mempengaruhi hasil belajar harus 

ditingkatkan agar terbentuk perilaku belajar yang positif. Berdasarkan latar 

belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

pengaruh keaktifan dan kemandirian belajar mahasiswa khususnya pada 

materi Akuntansi Perbankan, karena adanya perbedaan tingkat kecerdasan, 

bakat, semangat, rasa tanggung jawab dalam mengatasi masalah, dan 

keberanian dalam mempertahankan pendapat pada mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan mata kuliah tersebut. Untuk itu penulis tertarik mengambil judul  

“HASIL BELAJAR AKUNTANSI PERBANKAN DITINJAU DARI  

KEAKTIFAN BELAJAR DAN KEMANDIRIAN BELAJAR PADA 

MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS 

KEGURUANDAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN ANGKATAN 2011/2012”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam 

penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan pada ruang lingkup 

sebagai berikut : 

1. Keaktifan belajar yang akan diteliti dibatasi pada semangat dan intensitas 

dalam mengikuti pelajaran pada mahasiswa program studi Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011 / 2012. 

2. Kemandirian belajar dalam hal ini dibatasi pada konsistensi tingkah laku, 

kepercayaan diri, dan sikap kritis mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah 

akuntansi perbankan mahasiswa program studi Pendidikan Akuntansi 

FKIP UMS angkatan 2011 / 2012. 

3. Hasil belajar yang akan diteliti berdasarkan nilai ujian akhir mata kuliah 

akuntansi perbankan mahasiswa program studi Pendidikan Akuntansi 

FKIP UMS angkatan 2011 / 2012. 

 

C.  Perumusan Masalah 

Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 

dikemukakan diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh keaktifan belajar terhadap hasil belajar akuntansi 

perbankan mahasiswa program studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

angkatan tahun 2011/2012  ?     
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2. Adakah pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar akuntansi 

perbankan mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

angkatan tahun 2011/2012  ?     

3. Adakah pengaruh keaktifan dan kemandirian belajar terhadap hasil 

belajar akuntansi perbankan mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS angkatan tahun 2011/2012  ?     

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan belajar terhadap hasil belajar 

akuntansi perbankan mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

FKIP UMS angkatan tahun 2011/2012. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar hasil belajar akuntansi 

perbankan mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

angkatan tahun 2011/2012. 

3. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan dan kemandirian belajar terhadap 

hasil belajar akuntansi perbankan mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi FKIP UMS angkatan tahun 2011/2012. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dari penelitian ini dapat meningkatkan semangat belajar dan 

kemandirian dalam mencapai suatu hal guna meningkatkan hasil belajar 

dan mutu pendidikan. 
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2. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pengalaman bagi 

mahasiswa untuk menambah wawasan dan mengaplikasikan teori-teori 

yang diperoleh di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan. 

Serta diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi 

atau bahan bacaan bagi mahasiswa guna memperkaya khasanah 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 

pengembangan hasil belajar serta dalam melakukan penelitian berikutnya 

yang sejenis. 

 

 


