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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan yang semakin ketat di era Globalisasi diikuti dengan 

perkembangan penggunaan tehnologi harus diikuti dengan peningkatan 

kualitas diri. Peningkatan kualitas diri sebagai peningkatan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas, dapat dilakukan melalui perantara 

pendidikan. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan pembinaan pribadi 

manusia menuju kedewasaan yang sempurna. Pembinaan pribadi menuju 

kedewasaan memerlukan proses yang tidak pendek, proses itulah yang 

disebut dengan pendidikan atau proses belajar mengajar. Hal tersebut  

sebagaimana tercantum dalam UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 

bab 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: 

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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara.  

 Menurut Mulyasana (2011: 2) “Pendidikan pada hakikatnya sebagai 

proses pematangan kualitas hidup”. Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat 

menciptakan manusia yang berkualitas, cerdas yang berketrampilan dan 

berwatak. Cerdas dalam arti memiliki pengetahuan dan tehnologi serta 

terdidik sehingga dapat menggunakan nalar intelektualnya. Berketrampilan 

artinya mampu melaksanakan berbagai tugas dan kewajibannya yang 

memerlukan ketrampilan fisikal, sedangkan berwatak berarti memiliki 

kepribadian dan sikap yang sesuai dengan jiwa dan pandangan hidup bangsa.  

Menurut Gagne dalam Hamdani (2011: 288) “belajar sebagai suatu 

proses dimana suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat 

pengalaman”. Belajar dan mengajar hal yang tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain. Dua konsep ini terpadu dalam satu kegiatan dimana terjadi 
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interaksi antara guru dan siswa, serta siswa dengan siswa pada saat sedang 

berlangsung.  

Munir (2012: 24) mengatakan “perwujudan integrasi pada sarana 

prasarana dalam fasilitas belajar yang berhubungan dengan kebutuhan 

berbasis komputer (multimedia), yaitu pada laboratorium komputer”. Hal ini  

juga  dilakukan di laboratorium komputer yang terletak di gedung B lantai 2 

Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mulai difungsikan kegunaannya 

pada semester genap tahun 2015. Laboratorium komputer ini merupakan 

ruangan baru dengan fasilitas belajar yaitu 21 unit komputer baru beserta 

meja. Fasilitas belajar pada laboratorium komputer yang baru akan 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran. 

Dewi Ratnasari (2015: 1) “MYOB  (Mind Your Own Bisnis) 

Accounting dalam Komputer Akuntansi mempunyai keunggulan dalam 

mengotomatisasikan pembukuan secara lengkap”. Pembelajaran Komputer 

Akuntansi menggunakan aplikasi perangkat lunak MYOB (Mind Your Own 

Bisnis) Accounting memerlukan suatu pemahaman dan ketelitian Mahasiswa. 

Aplikasi Myob dalam pembelajaran komputer akuntansi menggunakan nama 

akun berbahasa inggris, selain itu transaksi akuntansi yang biasanya 

dikerjakan secara manual namun dalam komputer akuntansi dikerjakan secara 

sistem komputerisasi. Hal ini menjadikan Mahasiswa terkadang merasa 

kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran komputer akuntansi melalui 

aplikasi Myob. Keinginan dan rasa ketertarikan untuk memahami komputer 

akuntansi diperlukan guna Mahasiswa dapat memahami materi yang 

disampaikan. 

 Menurut Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer (2007: 

10) “terdapat empat level nomor akun dalam myob, delapan kelompok akun 

yaitu aktiva (asset), kewajiban/ utang (liability), modal (equity), pendapatan 

(income), harga pokok produksi (cost of sales), biaya (expense), pendapatan 

lain-lain (other income) beban lain-lain (other expense), itu termasuk dalam 

level satu”. Oleh karenanya banyak yang harus dipelajari dalam komputer 
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akuntansi, perlu adanya dorongan belajar dari pribadi individu dalam proses 

pembelajaran dengan penekanan minat belajar.   

Proses pembelajaran di sekolah berbeda dengan proses pembelajaran di 

perguruan tinggi, mahasiswa dituntut untuk mandiri secara aktif dalam 

belajar. Suasana yang pasif dan menerima yang disampaikan oleh dosen tidak 

akan menghasilkan suatu pembelajaran yang diharapkan, oleh karenanya 

perlu adanya minat dalam suatu pembelajaran agar  tercapai hasil belajar 

yang baik.  Menurut Sukiman (2012: 15) mengatakan hasil belajar berfungsi 

sebagai dasar bagi guru untuk membuat laporan mengenai kemajuan dan 

perkembangan peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran 

dalam jangka waktu tertentu. Hasil belajar bisa dpengaruhi oleh faktor-faktor 

yang berkaitan dengan penunjang hasil belajar tersebut. Menurut Wasliman 

dalam Susanto (2013: 12) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

sebagai berikut:  

hasil belajar dicapai peserta didik merupakan hasil interaksi antara 

berbagai faktor yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. 

Faktor internal ini meliputi faktor yang bersumber dari dalam peserta 

didik, yang mempengaruhi belajarnya meliputi kecerdasan, minat dan 

perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap,  kebiasaan belajar, serta 

kondisi fisik dan kesehatan. Dengan faktor eksternal merupakan faktor 

yang berasal dari luar peserta didik yang mempengaruhi hasil belajar 

yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Menurut teori Gestalt dalam buku Teori Belajar dan Mengajar bahwa 

“belajar merupakan suatu proses perkembangan, perkembangan ini sendiri 

memerlukan sesuatu yang baik yang berasal dari diri siswa sendiri maupun 

lingkungannya”. Berdasar teori ini hasil belajar siswa dipengaruhi dua hal, 

pertama dari siswa ;  dalam arti kemampuan berpikir atau tingkah laku 

intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa baik jasmani maupun rohani. 

Kedua lingkungan; yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreatifitas 

guru, sumber-sumber belajar, metode serta dukungan keluarga dan 

lingkungan. 

Apabila adanya minat belajar untuk mengembangkan potensinya dalam 

proses pembelajaran akan membantu keberhasilan peserta didik. Walgito 
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(2004: 234), juga mengemukakan “Minat (interest), yaitu motif yang timbul 

karena organisme tertarik pada objek sebagai hasil eksplorasi, sehingga 

organisme mempunyai minat terhadap objek yang bersangkutan”. Sedangkan 

menurut Bloom (dalam Santoso 2013: 59), “minat adalah apa yang 

disebutnya sebagai subject-related affect, yang di dalamnya termasuk minat 

dan sikap terhadap materi pelajaran”. Dalam hal ini minat belajar merupakan 

faktor internal yang berpengaruh terhadap hasil belajar. 

Menurut The Liang Gie dalam Budiarti (2011: 27) “fasilitas belajar 

merupakan persaratan yang meliputi keadaan sekeliling tempat belajar dan 

keadaan jasmani mahasiswa, meliputi ruang tempat belajar, penerangan 

cukup, buku-buku pegangan dan peralatan lain”. Fasilitas belajar dalam hal 

ini merupakan faktor yang berpengaruh dari luar siswa terhadap hasil belajar. 

Bertitik tolak pada latar belakang masalah tersebut, maka perlu adanya 

penelitian yang lebih mendalam berkaitan dengan hal tersebut. Untuk itu 

peneliti mengambil judul: “HASIL BELAJAR KOMPUTER AKUNTANSI 

DITINJAU DARI MINAT BELAJAR DAN FASILITAS BELAJAR PADA 

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2012/ 2013” . 

 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah mengamati faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar, diantaranya adalah minat belajar dan 

fasilitas belajar pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Tahun Akademik 2012/ 2013. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah ini dilakukan agar permasalahan yang dianalisis 

dalam penelitian lebih terarah, maka masalah tersebut dibatasi sebagai 

berikut: 
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1. Hasil belajar dalam penelitian ini dibatasi pada hasil dari nilai ujian  

akhir semester mata kuliah Komputer Akuntansi 1 pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 

2012/ 2013. 

2. Minat Belajar dimaksudkan berupa tanggapan dari para peserta didik 

berupa sikap yang diikuti dengan perhatian dan keterlibatan karena 

adanya ketertarikan untuk mempelajari suatu mata kuliah. 

3. Fasilitas belajar dibatasi pada fasilitas belajar yang digunakan dalam 

proses pembelajaran mata kuliah Komputer Akuntansi 1 di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

4. Penelitian dilakukan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2012/ 2013. 

 

D. Rumusan Masalah 

Supaya penelitian dapat dilakukan dengan baik dan dapat tercapai 

efektif dan efisien, maka dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh minat belajar  terhadap hasil belajar Komputer 

Akuntansi 1 pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Tahun Akademik 2012/ 2013 ? 

2. Adakah pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar  pembelajaran 

Komputer Akuntansi 1 pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2012/ 2013 ? 

3. Adakah pengaruh minat belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil  belajar  

komputer akuntansi 1 pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2012/ 2013 ? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai rumusan permasalahan diatas dapat ditentukan tujuan penelitian 

ini sebagai acuan  supaya penelitian berjalan sesuai diinginkan,   antara lain 

untuk mengetahui: 

1. Pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar   Komputer Akuntansi 1 

pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Tahun Akademik 2012/ 2013. 

2. Pengaruh fasilitas belajar  terhadap hasil belajar  Komputer Akuntansi 1 

pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Tahun Akademik 2012/ 2013. 

3. Pengaruh minat belajar dan fasilitas belajar terhadap hasil belajar  

Komputer Akuntansi 1 pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2012/ 2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan dunia pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan dapat 

memberikan sumbangan antara lain: 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Memberikan sumbangan atau gambaran yang jelas untuk 

mengembangkan teori-teori dan konsep dalam memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan hasil belajar. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai pedoman bagi peneliti 

selanjutnya yang memiliki kegiatan penelitiannya sejenis 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada 

universitas bahwa minat belajar dan fasilitas belajar mempunyai 

peranan yang penting dalam hasil belajar, guna meningkatkan kualitas 

pendidikan. 
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b. Bagi Penulis 

 Hasil penelitian ini untuk memperdalam ilmu  yang telah dimiliki dan 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh pada saat perkuliahan untuk 

diiterapkan dalam mengembangkan kegiatan belajar mengajar. 

c. Bagi Pembaca 

  Dapat memberikan referensi bagi peneliti lain yang mempunyai 

masalah serupa. 

 

 


