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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Generasi muda merupakan sumber daya manusia yang nantinya 

diharapkan mampu menjadi asset guna membangun dan memajukan bangsa. 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu 

proses yang integritas dengan proses peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. Spesifikasi kualitas sumber daya manusia pada setiap bidang 

diharapkan mampu membentuk generasi muda yang berkompetensi, 

profesional dan memiliki loyalitas tinggi terhadap apa yang menjadi 

pekerjaannya. 

Menyadari pentingnya pendidikan maka pemerintah bersama - sama 

masyarakat dan instansi pendidikan telah dan terus berupaya mewujudkan 

peningkatan  kualitas melalui perbaikan kurikulum, sarana prasarana, bahkan 

pengembangan dan pengadaan materi pelajaran serta pendidikan bagi guru dan 

tenaga pendidik lainnya. Dalam seluruh upaya pendidikan, proses belajar 

mengajar merupakan aktivitas yang paling penting, karena melalui proses 

itulah tujuan pendidikan akan tercapai dalam bentuk perubahan tingkah laku 

siswa. Realita yang terjadi adalah rendahnya motivasi mahasiswa dalam 

belajar, padahal gejala seperti ini kurang menguntungkan karena rendahnya 
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motivasi belajar pada mereka menunjukkan adanya sikap acuh tak acuh 

terhadap kehidupan sosial, termasuk masa depan bangsa dan negara. 

Peningkatan kualitas pendidikan dimaksud tidak lain sebagai realisasi 

dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana diamanatkan dalam 

UU No. 20 Tahun 2003 pasal 4, yaitu : 

Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan, 
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 demokratis serta bertanggung jawab. 
 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sebagai Lembaga Pencetak Tenaga Kependidikan memiliki tugas 

dan tujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap diterjunkan sebagai tenaga 

pendidik di sekolah umum maupun kejuruan. Mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi disamping mendapatkan meteri keguruan juga mendapat materi 

bidang ekonomi akuntansi yang dapat dijadikan bekal dalam mempersiapkan 

diri menjadi tenaga pendidik (guru) ataupun menunjang mahasiswa memiliki 

kompetensi Ahli Madya Akuntansi. 

Motivasi belajar memiliki peranan yang strategis dalam aktivitas 

belajar. Tidak ada aktivitas belajar tanpa motivasi. Hal ini berarti motivasi 

yang dimiliki setiap siswa akan membawa pengaruh berbeda-beda. Motivasi 

belajar akan berpengaruh pada prestasi belajar Praktek Akuntansi III. Dengan 

kata lain prestasi belajar Praktek Akuntansi III pada mahasiswa yang memiliki 



motivasi belajar tinggi akan lebih baik daripada mahasiswa dengan motivasi 

belajar rendah. 

Akuntansi Perbankan merupakan bekal dan dasar pemahaman bagi 

mahasiswa dalam menempuh mata kuliah praktek Akuntansi III. Di dalam 

mata kuliah Praktek Akuntansi III mahasiswa bertugas mengerjakan tahapan-

tahapan siklus akuntansi yang dialami bank sebagaimana yang menjadi dasar 

pengerjaannya adalah mata kualiah Akuntansi Perbankan. Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar Praktek Akuntansi III antara lain 

adanya motivasi belajar, minat, bakat, kemampuan akan Akuntansi Perbankan, 

fasilitas belajar, intensitas belajar, dan lain – lain. 

Hal ini berarti motivasi belajar mahasiswa tentang mata kuliah 

Akuntansi Perbankan akan sangat berpengaruh pada mahasiswa dalam 

kelancaran mengerjakan Mata Kuliah Praktek Akuntansi III. Pemahaman dan 

motivasi belajar yang tinggi tentang mata kuliah Akuntansi Perbankan dapat 

membantu mahasiswa dalam mengerjakan tahapan-tahapan soal mata kuliah 

Praktek Akuntansi III, dengan demikian diharapkan mahasiswa dapat 

memperoleh prestasi belajar yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Sardiman (2001 : 73) bahwa “Prestasi belajar itu akan optimal kalau ada 

motivasi yang tepat”. Sesuai pula dengan yang dikemukakan Syaiful Bahri 

Djamarah (2002 : 121) bahwa “Dari berbagai hasil penelitian selalu 

menyimpulkan motivasi mempengaruhi prestasi belajar”. Tinggi rendahnya 

motivasi selalu dijadikan indikator baik buruknya prestasi belajar seorang 

peserta didik. 



Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, untuk itu penulis 

mengambil judul “PENGARUH MOTIVASI BELAJAR DAN PRESTASI 

BELAJAR AKUNTANSI PERBANKAN TERHADAP PRESTASI 

BELAJAR PRAKTEK AKUNTANSI III PADA MAHASISWA 

PENDIDIKAN AKUNTANSI FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA TAHUN AJARAN 2008 / 2009”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang dikaitkan dengan judul di atas sangat luas, 

sehingga tidak mungkin permasalahan yang ada itu dapat terjangkau dan 

terselesaikan semua. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan masalah 

sehingga persoalan yang akan diteliti menjadi jelas dan kesalahpahaman dapat 

dihindari. Dalam hal ini untuk membatasi ruang lingkup masalah yang diteliti 

sebagai berikut : 

1. Obyek penelitian adalah Akuntansi Perbankan dan Praktek Akuntansi III 

dan sebagai subyeknya adalah Mahasiswa Pendidikan Akuntansi UMS 

angkatan tahun 2005 / 2006. 

2. Mata kuliah Akuntansi Perbankan dibatasi pada motivasi belajar dan pada 

nilai ujian akhir semester. 

3. Mata kuliah Praktek Akuntansi III dibatasi pada nilai ujian akhir semester. 

 

 

 



C. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah atau sering diistilahkan problematika merupakan 

kegiatan penting yang harus ada dalam penelitian. Dengan demikian 

permasalahan yang akan di teliti menjadi lebih terfokus dan terarah. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar Praktek 

Akuntansi III pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2008 / 2009 ? 

2. Adakah pengaruh Prestasi Belajar Akuntansi Perbankan Terhadap Prestasi 

Belajar Praktek Akuntansi III pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2008 / 2009 ? 

3. Adakah pengaruh Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar Akuntansi 

Perbankan Terhadap Prestasi Belajar Praktek Akuntansi III pada Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 

Ajaran 2008 / 2009 ? 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam penelitian inipun 

perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah 

yang diteliti, sehingga dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai 



pada langkah pemecahan masalahnya. Tujuan dari penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

Praktek Akuntansi III pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2008 / 2009. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Prestasi Belajar Akuntansi Perbankan 

Terhadap Prestasi Belajar Praktek Akuntansi III pada Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 

Ajaran 2008 / 2009. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Belajar dan Prestasi Belajar 

Akuntansi Perbankan Secara bersama-sama terhadap Prestasi Belajar 

Praktek Akuntansi III pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2008 / 2009. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Bagi Tenaga Pengajar / Dosen 

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan meningkatkan kualitas 

mengajar sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar lebih baik 

guna mengarahkan dalam pencapaian prestasi belajar yang baik. 

2. Bagi Peserta Didik / Mahasiswa 

Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa tentang pentingnya memotivasi 

diri untuk belajar lebih baik guna meningkatkan prestasi belajar. 

3. Bagi Pihak Lain.  



Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak lain untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan skripsi. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi tentang pengertian prestasi belajar, motivasi belajar, 

akuntansi perbankan, praktek akuntansi III, hubungan antara 

motivasi belajar dan prestasi belajar mata kuliah akuntansi 

perbankan dengan  prestasi belajar praktek akuntansi III, kerangka 

pemikiran, hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, populasi, 

sampel, dan sampling, variabel penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data, uji instrumen, teknik analisis data. 

 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini tentang gambaran umum obyek penelitian, penyajian data, 

analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 


