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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada zaman sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi telah membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. 

Tantangan dan perkembangan pendidikan di indonesia pada saat ini dan masa 

mendatang akan semakin besar, disebabkan antara lain adanya perubahan 

tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas pendidikan itu sendiri 

dan perkembangan pesatnya zaman pada saat ini. 

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha untuk membantu peserta 

didik untuk mengembanngkan dan menitiberatkan kepada kemampuan 

pengetahuan, kecerdasan, nilai atau tingkah laku yang baik dan bermanfaat. 

Hal tersebut sesuai dengan definisi pendidikan yang tercantum dalam UU RI 

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai 

berikut: 

Pendidikan adalah usaha dasar 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 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Tujuan pendidikan dikatakan baik apabila minat belajar mahasiswa 

mengalami peningkatan dan perkembangan dalam pelajaran yang dapat 

membuat mahasiswa menjadi sungguh-sungguh dalam belajar dan 

mempunyai kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik dengan belajar 

dengan baik. Minat belajar yang kurang akan menimbulkan dampak yang 

kurang baik dalam diri mahasiswa dalam menerima pelajaran maka dari itu 

menumbuhkan minat belajar yang tinggi butuh kemauan dan keyakinan 

dalam diri mahasiswa untuk berubah menjadi yang lebih baik dan dapat 

mencapai tujuan belajar yang telah direncanakan. 
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Penelitian ini akan menyoroti tentang permasalahan minat belajar 

pada mahasiswa pendidikan akuntansi universitas muhammadiyah surakarta 

angkatan 2014. Kenyataannya yang terjadi bahwa minat belajar pada 

mahasiswa masih rendah disebabkan kurangnya minat belajar yang tinggi 

didalam diri mahasiswa itu sendiri. Diharapakan dosen mampu 

meningkatakan minat mahasiswa untuk menguasai pengetahuan dan dapat 

memahami materi yang diajarakan dengan cara yang kurang lebih sama 

dengan membangun sikap yang positif.  

Menurut Sutikno (2007:15), “ Minat merupakan kecenderungan yang 

tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan”. Minat 

menjadi sumber motivasi yang kuat untuk belajar dan keaktifan mahasiswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Tanpa adanya minat belajar dalam diri 

mahasiswa maka menyebabkan kurang optimalnya hasil dalam pembelajaran. 

Minat besar sekali pengaruhnya terhadap kegiatan mahasiswa dalam belajar 

sebab dengan minat mahasiswa akan melakukan sesuatu yang diminatinya 

dan sebaliknya tanpa minat mahasiswa tidak mungkin melakukannya. 

Dengan demikian minat merupakan penyebab mahasiswa mengerjakan 

sesuatu yang diinginkannya. Minat juga merupakan ketertarikan dan 

kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan terlibat dalam kegiatan 

belajar karena menyadari pentingnya hal yang dipelajari. 

Akuntansi juga memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-

hari. Tidak hanya digunakan dalam kepentingan bisnis akan tetapi akuntansi 

juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai perhitungan yang 

efektif dan efisien. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran akuntansi 

diperlukan pemahaman dan pengembangan kemampuan yang cukup dari 

mahasiswa. 

Akuntansi harga pokok produk adalah suatu ilmu yang mempelajari 

kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, 

pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu 

organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk mencapai target yang 

diharapkan. 
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Tidak seperti ilmu yang lain, akuntansi harga pokok produk 

cenderung mendorong manusia agar mampu memanfaatkan dana dan 

kemampuan yang dimilikinya. Mahasiswa diharapkan mampu untuk 

memaksimalkan kemampuannya baik saat dalam kuliah atau di lingkungan 

masyarakat agar dapat memanfaatkan kondisi secara maksimal dalam 

menggunakan uang yang dimilikinya. Disinilah peran minat belajar untuk 

mengukur kemampuan dan pemahaman mahasiswa terhadap mata kuliah 

akuntansi harga pokok produk. Mahasiswa sudah mengerti terhadap materi 

akuntansi harga pokok produk yang telah disampaikan dosen. Karena untuk 

mendapatkan minat yang bagus mahasiswa tidak hanya dituntut untuk 

memahami materi yang telah disampaikan dosen tapi mahasiswa harus 

belajar dengan tekun.  

Memahami materi akuntansi harga pokok produk tidak cuma 

dilakukan saat dikelas atau dijelaskan dosen tetapi harus belajar serta 

menerapkannya dilapangan, ilmu pengetahuan akan berguna jika diterapkan 

dalam kehidupan sehari bukan cuma dipahami atau dihafalkan. Mahasiswa 

diharapkan belajar dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan minat 

belajar yang baik dan sesuai target  

Berdasarkan fakta yang ada, tidak sedikit mahasiswa yang mengulang 

mata kuliah akuntansi harga pokok produk. Alasan mahasiswa mengulang 

mata kuliah tersebut karena nilai yang diperoleh mahasiswa kurang 

memuaskan. Banyak mahasiswa yang sangat antusias untuk memperoleh nilai 

sesuai target dan harapan mereka. Salah satu yang ikut mendukung untuk 

memperoleh hasil belajar yang memuaskan adalah minat belajar mahasiswa 

itu sendiri. 

Diharapkan dari penelitian ini adalah minat belajar mahasiswa dapat 

meningkat, karena apabila mahasiswa dapat memilki minat belajar yang baik 

maka akan tercapainya proses pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Tercapainya tujuan pembelajaran akan memberikan kemampuan tertentu 

kepada mahasiswa sesuai dengan tingkatan kompetensi dalam menerima 

pembelajaran. 
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Kualitas pendidikan yang bermutu dan baik dapat dicapai dengan cara 

menerapkan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien. Mahasiswa 

akan belajar dengan tenang, baik dan konsentrasi penuh pada pelajaran 

apabila mempunyai minat belajar yang tinggi yang tentunya akan 

berpengaruh pada minat belajar akuntansinya. 

Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah interaksi edukatif. 

Hal ini berarti bahwa dalam belajar mahasiswa perlu melakukan interaksi 

karena manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan 

orang lain. Begitu pun juga dalam pendidikan interaksi sangat penting pada 

saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Menurut Ika (2014:3), “ Interaksi edukatif merupakan proses interaksi 

yang dengan sadar meletakkan tujuan untuk mengubah tingkah laku dan 

perbuatan seseorang”. Semua norma yang diyakini mengandung kebaikan 

perlu ditanamkan ke dalam jiwa mahasiswa melalui peran dosen dalam 

pengajaran.  

Interaksi edukatif dalam proses belajar mengajar merupakan suatu 

kegiatan yang menggambarkan tentang hubungan aktif dengan dua arah 

pengetahuan sehingga interaksi itu merupakan hubungan yang bermakna dan 

kreatif. Adanya interaksi yang aktif dan kreatif mendorong mahasiswa untuk 

terlibat penuh pada saat proses belajar mengajar berlangsung sehingga tujuan 

belajar akan tercapai dengan optimal. Untuk menciptakan interaksi edukatif 

yang aktif dosen harus dapat mengelola kelas dengan baik. 

Interaksi edukatif juga mencakup keterlibatan mahasiswa dalam 

kegiatan pembelajaran yaitu mencakup keaktifan dan kepasifan mahasiswa 

selama mengikuti proses belajar mengajar. Dalam suatu interaksi edukatif 

antara mahasiswa satu dengan yang lainnya berbeda. Ada sebagian 

mahasiswa yang aktif mengikuti pelajaran namun banyak juga mahasiswa 

yang pasif dalam mengikuti pelajaran.  

Interaksi edukatif merupakan perubahan yang ada dalam setiap diri 

mahasiswa yang ditandai dengan adanya dorongan yang aktif untuk mencapai 

tujuannya. Adanya interaksi yang tinggi pada mahasiswa maka semakin 
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tinggi pulalah minat belajar dalam dirinya untuk dapat memahami materi 

yang disampaikan oleh dosen dan dibutuhkannya pengetahuan dasar bagi 

dosen agar mempunyai keterampilan yang dibutuhkan pada saat proses 

pembelajaran sehingga dapat memudahkan baik dosen maupun mahasiswa 

untuk menjalankan tugas dan perannya masing-masing. 

Aspek lain yang perlu diperhatikan yang kaitannya dengan interaksi 

edukatif adalah kemampaun kognitif. Kognitif merupakan salah satu aspek 

yang penting dalam perkembangan mahasiswa yang berkaitan langsung 

dengan proses pembelajaran. Dosen dan para mahasiswa calon guru 

khususnya sebagai tenaga pendidik yang bertanggung jawab melaksanakan 

interaksi edukasional di dalam kelas, perlu memahami hal yang berkaitan 

dengan kemampuan kognitif. Karena dengan bekal tersebut dapat membantu 

dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang sesuai dengan 

kemampuan kognitif mahasiswa. Kemampuan kognitif dikembangkan dengan 

melalui belajar. Menurut Winkel (2004:65), “ Kemampuan kognitif terdiri 

dari mengingat dan berfikir”.  

Kemampuan kognitif merupakan kemampuan untuk dapat memahami 

dan menerapkan apa yang telah dialami atau diberikan baik dalam proses 

belajar mengajar dikelas maupun belajar sendiri. Apabila mahasiswa 

mempunyai kemampuan kognitif yang baik maka didalam dirinya terdapat 

minat belajar yang baik untuk dapat memahami materi yang telah diberikan 

dosen agar tercapai tujuan belajar yang optimal dan yang diinginkan. Minat 

merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam menumbuhkan rasa 

ingin terus belajar khususnya dalam kemampaun kognitif yang dimiliki setiap 

mahasiswa. 

Dengan demikian interaksi edukatif yang baik antara mahasiswa dan 

dosen yang dapat menimbulkan sikap positif bagi mahasiswa dalam minat 

belajar pada pelajaran yang dapat membantu mahasiswa dalam memahami 

secara mendalam materi-materi yang disampaikan sehingga dengan 

kemampuan kognitif yang baik dan interaksi edukatif yang baik pula akan 

memudahkan mahasiswa dalam menumbuhkan minat belajar dalam dirinya. 
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Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui 

lebih lanjut tentang pengaruh interaksi edukatif dan kemampuan kognitif 

terhadap minat belajar akuntansi harga pokok produk. Untuk itu peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH INTERAKSI 

EDUKATIF DAN KEMAMPUAN KOGNITIF TERHADAP MINAT 

BELAJAR AKUNTANSI HARGA POKOK PRODUK PADA 

MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2014”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas masalah yang timbul 

dalam menurunnya minat belajar akuntansi harga pokok produk pada 

mahasiswa pendidikan akuntansi universitas muhammadiyah surakarta 

angkatan 2014 yaitu : 

1. Kurangnya interaksi edukatif pada mahasiswa pendidikan akuntansi 

universitas muhammdiyah surakarta angkatan 2014 yang berdampak 

pada turunnya minat belajar.  

2. Kemampuan kognitif yang kurang baik yang disebabkan karena 

rendahnya minat belajar mahasiswa. 

3. Rendahnya minat belajar mahasiswa yang menyebabkan mahasiswa 

kurang memahami pelajaran akuntansi harga pokok produk 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini penulis membatasi masalah agar 

penelitian dapat mencapai tujuan yang telah diinginkan, maka pembatasan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Pengaruh interaksi edukatif terhadap minat belajar akuntansi harga 

pokok produk pada mahasiswa pendidikan akuntansi universitas 

muhammadiyah surakarta angkatan 2014. 
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2. Pengaruh kemampuan kognitif terhadap minat belajar akuntansi harga 

pokok produk pada mahasiswa pendidikan akuntansi universitas 

muhammadiyah surakarta angkatn 2014. 

3. Pengaruh interaksi edukatif dan kemampuan kognitif terhadap minat 

belajar akuntansi harga pokok produk pada mahasiswa pendidikan 

akuntansi universitas muhammadiyah surakarta angkatan 2014. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh interaksi edukatif terhadap minat belajar 

akuntansi harga pokok produk pada mahasiswa pendidikan akuntansi 

universitas muhammadiyah surakarta angkatan 2014? 

2. Apakah ada pengaruh kemampuan kognitif terhadap minat belajar 

akuntansi harga pokok produk pada mahasiswa pendidikan akuntansi 

universitas muhammadiyah surakarta angkatn 2014? 

3. Apakah ada pengaruh interaksi edukatif dan kemampuan kognitif 

terhadap minat belajar akuntansi harga pokok produk pada mahasiswa 

pendidikan akuntansi universitas muhammadiyah surakarta angkatan 

2014? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh interaksi edukatif terhadap minat belajar 

akuntansi harga pokok produk pada mahasiswa pendidikan akuntansi 

universitas muhammadiyah surakarta angkatan 2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kognitif terhadap minat 

belajar akuntansi harga pokok produk pada mahasiswa pendidikan 

akuntansi universitas muhammadiyah surakarta angkatn 2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi edukatif dan kemampuan 

kognitif terhadap minat belajar akuntansi harga pokok produk pada 
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mahasiswa pendidikan akuntansi universitas muhammadiyah 

surakarta angkatan 2014. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai informasi atau bahan 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan serta sebagai masukan 

dalam pengembangan belajar mengenai interaksi edukatif dan 

kemampuan kognitif terhadap minat belajar mahasiswa . 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi penulis 

Diharapkan dalam penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman bagi penulis mengenai interaksi edukatif dan kemampuan 

kognitif terhadap minat belajar akuntansi harga pokok produk. 

b. Bagi mahasiswa 

Dapat digunakan sebagai informasi dan motivasi untuk meningkatkan 

minat belajar mahasiswa agar menjadi lebih semangat dan rajin lagi 

dalam belajar.  

c. Bagi pihak lain 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan bahan  masukan 

dalam pengembangan pembelajaran dalam melaksanakan penelitian 

selanjutnya. 

 


