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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan 

Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya untuk membangun generasi muda 

yang tangguh dan dapat diandalkan. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat 

dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk 

kemajuan bangsa dan negara. Salah satu upaya membina dan membangun 

SDM yang tangguh dan dapat diandalkan diantaranya adalah melalui 

pendidikan. Pendidikan tersebut dapat diberikan melalui pendidikan formal 

dalam sekolahan maupun kampus dan pendidikan non formal di lingkungan 

masyarakat, oleh karena itu sekolahan maupun kampus sebagai lembaga 

pendidikan formal memiliki tanggung jawab penuh dalam menyiapkan 

Sumber Daya Manusia yang handal dan siap menghadapi berbagai tantangan 

dimasa depan. Menurut Undang Undang No 12 Tahun 2012 Bab 1 Pasal 4 

tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa “Pendidikan 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa.” 

Menurut buku Pedoman Mahasiswa (2010: 69) tentang Pola 

Pengembangan Kemahasiswaan, menyatakan bahwa: 
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Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) sebagai subsistem 

pendidikan nasional berupaya menyiapkan mahasiswa menjadi 

anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan intelektual dan 

kepemimpinan yang memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

 

Hal itu akan terwujud jika mahasiswa selain mempunyai kemampuan 

dalam bidang akademik juga mempunyai jiwa kepemimpinan yang 

kemungkinan besar dapat diperoleh dari kegiatan organisasi. Namun, tidak 

semua mahasiswa mau mengikuti kegiatan organisasi, hanya mahasiswa yang 

memiliki keinginan untuk memperoleh pengalaman dan memiliki kemandirian 

belajar tinggilah yang dapat berperan aktif dalam organisasi maupun dalam 

kegiatan pembelajaran. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dan 

kemandirian belajar sering menimbulkan masalah bare bagi mahasiswa. 

Mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam mengatur waktu antara 

kegiatan organisasi dan kegiatan belajar agar mendapat prestasi belajar yang 

optimal. 

Pendidikan dapat dikatakan berhasil dan mencapai tujuan jika terjadi 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat dilihat dari 

peningkatan hasil prestasi belajar. Menurut Sukmadinata (2008: 101) “Prestasi 

belajar adalah realisasi atau pemakaran dari kecakapan-kecakapan potensial 

atau kapasitas yang dimiliki seseorang”. Pengukuran prestasi belajar ini sangat 

penting untuk mengetahui tingkat penguasaan belajar siswa, mengetahui 

kesulitan belajar, dan membimbing siswa untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik. 

Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 diperoleh mahasiswa 

membantu mahasiswa yang menekuni bidang akuntansi keuangan, selain itu 
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mata kuliah ini juga membantu mahasiswa untuk memperdalami konsep 

akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos neraca. Namun, kenyataannya 

prestasi belajar AKM 1 mahasiswa angkatan 2011 rata-rata mendapatkan nilai 

di bawah 60-50, hal ini dapat dilihat dari Kartu Hasil Studi (KHS) atau 

transkrip nilai akhir semester mahasiswa. Nilai ini diperoleh oleh mahasiswa 

yang ikut berpartisipasi dalam organisasi maupun yang tidak ikut dalam 

kegiatan organisasi.  

Kebanyakan mahasiswa tidak mengikuti organisasi, namun nilai yang 

diperoleh masih tidak terlalu baik. Sedangkan, mahasiswa yang ikut dalam 

partisipasi organisasi secara tidak langsung memiliki keterbatasan waktu 

untuk belajar, karena banyaknya aktifitas yang terdapat di dalam organisasi. 

Selain mengikuti atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan organisasi mahasiswa 

faktor lain yang dapat mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa tersebut 

adalah kegiatan atau kesibukan yang mereka jalani tanpa memiliki 

kemandirian belajar yang tinggi. Kemandirian merupakan keadaan seseorang 

dalam hidupnya untuk memutuskan dan mengerjakan sesuatu tanpa campur 

tangan orang lain. Menurut Sutarno (2005: 73) “Mandiri mengandung 

pengertian sanggup atau mampu berdiri sendiri, bekerja sendiri dan 

melaksanakan dengan baik”. Mandiri dalam belajar dapat menggerakkan 

siswa untuk belajar karena kesadarannya, ia akan belajar karena ada 

kebutuhan dalam dirinya untuk memajukan diri. 

Mahasiswa yang memiliki jiwa kemandirian belajar yang tinggi akan 

mampu berfikir secara inisiatif sendiri, mengeluarkan ide-ide baru sesuai 
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dengan pengalaman yang didapatkan dan menyelesaikan masalah dengan baik 

tanpa bantuan orang lain. Menurut Mujiman (2007: 8) terdapat ciri-ciri 

kemandirian belajar orang dewasa yaitu: 

(1) belajar sendiri, tidak tergantung pada orang lain. (2) menjawab 

pertanyaan berdasarkan pengalaman, bukan mengharapkan jawaban 

dari dosen atau orang lain. (3) tidak mau didekte dosen atau tidak mau 

secara terus menerus diberitahu apa yang harus dilakukan. (4) Lebih 

senang partisipasi aktif dengan mendengarkan ceramah dosen. (5) 

selalu memanfaatkan pengalaman yang telah dimiliki. (6) 

perencanaan dan evaluasi belajar lebih baik dilakukan dalam batas 

tertentu bersama antara mahasiswa dan dosen. (7) belajar harus 

dengan berbuat, tidak cukup hanya mendengarkan dan menyerap. 

 

Dosen memang berperan dalam pencapaian prestasi belajar, namun 

sebenarnya mahasiswa yang memegang kendali atas prestasi belajarnya. 

Mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan organisasi di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta harus memiliki tanggung jawab yang besar, karena 

kegiatan dalam organisasi cukup menyita banyak waktu sehingga waktu 

belajar mahasiswa berkurang. selain menunjukkan eksistensinya di dalam 

organisasi seorang mahasiswa juga hams mempunyai kewajiban dalam 

peningkatan prestasi belajar Akuntansi Keuangan Menengah 1. Mata kuliah 

Akuntansi Keuangan Menengah 1 memang harus memiliki perhatian yang 

cukup banyak, sehingga mahasiswa yang mengikuti organisasi harus memiliki 

kemandirian belajar yang lebih dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak 

mengikuti organisasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengambil 

judul “PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 

DITINJAU DARI PARTISIPASI MAHASISWA DALAM ORGANISASI 
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MAHASISWA DAN KEMANDIRIAN BELAJAR MAHASISWA 

PENDIDIKAN EKONOMI AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN 

ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

ANGKATAN 2012” 

 

B. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas untuk menghindari terjadinya 

penyimpangan dan penafsiran yang berbeda-beda pada persoalan pokok serta 

untuk mendukung hasil yang baik, maka peneliti membatasi masalah pada: 

1. Penelitian dilaksanakan pada mahasiswa yang aktif dalam partisipasi 

organisasi kemahasiswaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) tingkat FKIP 

Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi angkatan tahun 2012 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sedang menempuh mata 

kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 pada semester empat. 

2. Partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) tingkat FKIP Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Akuntansi untuk mahasiswa angkatan tahun 2012 yang aktif dalam 

partisipasi organisasi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah 

Akuntansi Keuangan Menengah 1 pada semester empat. 

3. Kemandirian belajar mahasiswa dibatasi pada kemandirian belajar pada 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi dan mahasiswa 

yang aktif dalam partisipasi Organisasi Kemahasiswaan Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) tingkat FKIP angkatan tahun 2012 yang sedang 
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menempuh mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 pada semester 

empat. 

4. Prestasi belajar mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dibatasi 

pada prestasi akademik Akuntansi Keuangan Menengah 1 mahasiswa yang 

aktif dalam partisipasi organisasai kemahasiswaan Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) tingkat FKIP Program Studi Pendidikan Ekonomi 

Akuntansi angkatan tahun 2012 yang sedang menempuh mata kuliah 

Akuntansi Keuangan Menengah 1 pada semester empat. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Adakah pengaruh partisipasi mahasiswa dalam organisasi mahasiswa 

terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Akuntansi 

Keuangan Menengah 1? 

2. Adakah pengaruh kemandirian belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar 

mahasiswa pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1? 

3. Adakah pengaruh partisipasi mahasiswa dalam organisasi mahasiswa dan 

kemandirian belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa pada 

mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi mahasiswa dalam organisasi 

mahasiswa terhadap prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah 

Akuntansi Keuangan Menengah 1. 

2.  Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar mahasiswa terhadap 

prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 

Menengah 1. 

3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi mahasiswa dalam organisasi 

mahasiswa dan kemandirian belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar 

mahasiswa pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin diharapkan oleh peneliti adalah: 

1. Bagi universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

pengambilan dan penetapan kebijakan bagi ORMAWA 

2. Bagi mahasiswa 

Diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai pentingnya 

berorganisasi dengan tetap mengutamakan prestasi belajar. 
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3. Bagi peneliti lain 

Sebagai tambahan informasi dalam menambah wawasan pengetahuan 

untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika merupakan struktur isi yang ada dalam skripsi. Secara 

garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pengertian prestasi belajar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, pengertian Akuntansi Keuangan 

Menengah 1, Tujuan pokok akuntansi, kegunaan akuntansi, 

pengertian partisipasi, pengertian organisasi, pengertian kemandirian 

belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar, 

indikator kemandirian belajar, hubungan partisipasi dalam organisasi 

mahasiswa dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat penelitian, subjek dan 

objek penelitian, populasi, sampel, dan sampling, sumber data, 

teknik pengumpulan data, uji instrumen, uji prasyarat analisis, teknik 

analisis data. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, 

objek data, penyajian data dan pembahasan hasil penelitian.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


