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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa. Negara 

berkembang seperti Negara Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

dunia pendidikan. Kesuksesan dalam bidang pendidikan tidak hanya dipengaruhi 

oleh kemampuan suatu Negara di bidang ekonomi saja, melainkan juga kualitas 

sumber daya manusia yang menjalankan proses pembangunan pendidikan 

tersebut. Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga 

sekaligus meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melalui pendidikan itulah 

diharapkan tercapainya peningkatan kehidupan manusia kearah yang sempurna. 

Proses pendidikan akan menjadikan peserta didik menjadi mandiri dan 

kreatif. Negara Indonesia adalah Negara berkembang yang membutuhkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat dibanggakan. Oleh karena itu, 

pendidikan di Indonesia perlu diperhatikan agar dapat menciptakan sumber daya 

manusia yang diharapkan. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang – 

undang No. 12 tahun 2012 pasal 1 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 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Pendidikan di Indonesia juga mempunyai fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional sebagaimana yang tercantum dalam Undang – undang No. 20 Tahun 

2003 Pasal 4 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban 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 demokratis serta 

bertanggung jawab. 

 



2 

 

 
 

Dalam dunia pendidikan, “Proses Belajar Mengajar (PBM) merupakan 

aktivitas yang paling penting, karena melalui proses belajar mengajar itulah 

tujuan pendidikan akan dicapai dalam bentuk perilaku siswa (Ridwan,  

2005:190)”. Masyarakat harus sadar akan pentingnya pendidikan bagi 

kehidupan. Dengan timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 

pendidikan, maka mampu mendorong kualitas mutu pendidikan yang lebih baik. 

Menurut Sudjana (2002:2) “terdapat empat komponen dalam belajar mengajar 

yaitu tujuan, bahan, metode, dan alat penilaian, dimana keempat komponen 

tersebut saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu dengan yang 

lainnya”. 

Kunci utama agar manusia dapat menjawab dan menghadapi tantangan 

hidup ditengah – tengah masyarakat, salah satunya adalah manusia dituntut 

untuk terus belajar dan belajar. Dalam proses pembelajaran yang dilakukan 

mahasiswa, pastilah mereka mempunyai tujuan belajar yaitu memperoleh 

prestasi yang baik. Untuk mencapai tujuannya tersebut mahasiswa perlu 

melakukan beberapa proses, salah satunya dengan melakukan optimalisasi 

keaktifan mereka pada proses pembelajaran yang dilakukan. Menurut Winardi 

(2004:348) “Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan 

sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, Optimalisasi adalah usaha 

memaksimalkan kegiatan sehingga sehingga mewujudkan keuntungan yang 

diinginkan atau dikehendaki”.Optimalisasi keaktifan belajar harus dimiliki setiap 

mahasiswa, karena dengan ini proses pembelajaran akan lebih hidup dan terasa 

menyenangkan. Optimalisasi keaktifan belajar harus dimulai dari dosen dengan 

memberikan kesempatan lebih banyak untuk mahasiswa agar lebih efektif dalam 

mencari sumber – sumber belajar lainnya. 

Faktor yang mempengaruhi proses belajar yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri individu 

itu sendiri. Sedangkan faktor ekstern merupakan faktor yang bersumber dari luar 

individu. Pada proses pembelajaran, sasaran utama sebagai subyek belajar 

adalah individu. Faktor penentu keberhasilan belajar adalah individu itu sendiri 

yang mana sebagai pelaku dalam kegiatan belajar. Menurut Joni (1989:130) 
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Hakikat cara belajar siswa aktif adalah “Merujuk kepada keaktifan mental, 

meskipun dalam hal ini dipersyaratkan keterlibatan langsung dalam berbagai 

bentuk keaktifan fisik”. 

Sagala (2009:15), mengatakan bahwa “Sebaiknya peserta didik jangan 

hanya diwajibkan membaca buku teks dalam satu mata pelajaran saja, karena 

dengan cara itu akan mendangkalkan pengetahuan mereka”. Munir (2008:202), 

juga mengatakan bahwa “paradigma sistem pendidikan beralih menjadi sistem 

pendidikan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dengan sentuhan dunia 

teknologi informasi”. 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, kemajuan teknologi sangat 

dibutuhkan untuk menunjang perkembangan pendidikan. Pendidikan tidak hanya 

diperoleh melalui buku saja, akan tetapi teknologi yang baru juga bisa digunakan 

sebagai sarana penunjang berlangsungnya pendidikan. Kemajuan teknologi saat 

ini khususnya berkaitan dengan kemajuan IPTEK dibidang komputer merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi pembaruan, tidak hanya dalam sektor 

bisnis, telekomunikasi, tetapi juga kemajuan dalam dunia pendidikan. Tidak bisa 

dipungkiri bahwa kemajuan teknologi modern ini sangat dirasakan peranan dan 

fungsinya dalam kemajuan dibidang pendidikan. Menurut Bairley (Darmawan, 

dkk., 2012 : 90) mengemukakan bahwa : 

Multimedia adalah teknologi  baru yang dapat memberikan banyak manfaat  

pembangunan pada dunia pendidikan , yaitu manfaat dari proses belajar 

yang dilaksanakan dengan cara mengumpulkan bagian – bagian tertentu 

yang bermakna dari kehidupan peserta didik. Peserta didik yang terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran melalui program multimedia dapat 

mempelajari ilmu pengetahuan sesuai dengan minat, bakat, keperluan, 

pengetahuan dan emosinya. 

 

Pembelajaran dengan program multimedia memiliki pengaruh yang sangat 

besar terhadap keterampilan peserta didik. Dengan adanya multimedia peserta 

didik akan terampil dalam menggunakannya sesuai dengan usia dan 

kebutuhannya masing – masing. Akan tetapi dalam perkembangan teknologi 

yang sangat pesat ini akan memberikan dampak positif dan juga dampak negatif. 

Dampak positifnya adalah semakin terbukanya dan tersebar luas informasi dan 

pengetahuan dari dan keseluruh dunia yang mampu menembus ruang dan waktu. 
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Sedangkan dampak negatifnya adalah terjadinya perubahan nilai, norma dan 

moral kehidupan yang telah lama dianut oleh masyarakat. Keadaan seperti ini 

harus disikapi melalui peran pendidikan untuk  mengembangkan dampak positif 

dan dan memperbaiki dampak negatifnya. 

Menurut Munir (2008:175), “teknologi informasi dan komunikasi yang 

berkembang saat ini memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, 

termasuk pada bidang pendidikan khususnya proses pembelajaran”. Perubahan 

dalam proses pembelajaran yang terjadi saat ini adalah pembelajaran yang 

biasanya dilakukan didalam ruang kelas dengan jadwal yang sudah ditentukan 

sebelumnya menjadi pembelajaran yang dapat dilakukan kapanpun dan 

dimanapun tempatnya. Pembelajaran yang biasa dilakukan yaitu dengan 

memanfaatkan fasilitas berupa literature atau buku bacaan, kini berkembang 

dengan memanfaatkan fasilitas jaringan kerja (network) dengan teknologi 

komputer dan internet. 

Internet diharapkan mampu memberikan dukungan dan kontribusi bagi 

terselenggaranya proses pembelajaran yang interaktif antara dosen dengan 

mahasiswa sebagaimana yang disyaratkan dalam suatu kegiatan pembelajaran. 

Menurut Darmawan (2012:97)  “Internet (Interntional Networking) atau Net 

adalah kumpulan luas dari jaringan komputer yang saling terhubung di seluruh 

dunia, mulai dari komputer kecil (Personal Computer / PC) dirumah – rumah 

sampai komputer besar di perusahaan – perusahaan”. 

Dalam mengakses informasi melalui jaringan internet, mahasiswa tidak 

harus datang ke warnet, akan tetapi dapat menggunakan fasilitas hotspot yang 

berada ditempat – tempat tertentu, misalnya seperti yang disediakan oleh 

kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, atau bisa menggunakan fasilitas 

hotspot ditempat umum, seperti Mall, Alfamart, Indomart, atau tempat lain yang 

menyediakan fasilitas hotspot. Selain itu dengan berkembangnya teknologi 

sekarang ini untuk mengakses informasi melalui jaringan internet dapat 

dilakukan dirumah dengan menggunakan teknologi smartphone yang 

kebanyakan orang sudah memilikinya. Dengan begitu untuk mengakses 

informasi melalui jaringan internet mahasiswa tidak akan mengalami kesulitan. 
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Melalui jaringan internet seorang mahasiswa dapat memperoleh berbagai 

macam informasi yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembelajaran. Hal 

ini dikarenakan internet merupakan jaringan komputer yang terhubung secara 

global di seluruh dunia. Belajar melalui internet juga dapat menambah wawasan 

dan pengetahuan pada diri mahasiswa serta dapat mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta perkembangan zaman yang semakin maju. 

Dengan belajar melalui media internet mahasiswa akan mampu 

meningkatkan keaktifan dalam proses pembelajaran, baik pembelajaran yang 

dilakukan dirumah, maupun pembelajaran yang dilakukan dikampus dengan 

dosen. Tidak hanya itu media internet juga dapat mengembangkan pola berfikir 

mahasiswa agar lebih kritis, kreatif, dan inovatif. 

Untuk meningkatkan keaktifan belajar mahasiswa, selain dari internet 

mahasiswa juga harus meningkatkan intensitas belajarnya. Intensitas berasal dari 

kata Intentio yang berarti kesungguhan atau kehebatan, giat dalam melakukan 

belajar baik fisik maupun psikis, sehingga memperoleh hasil yang maksimal. 

Belajar tanpa diiringi dengan kesungguhan akan memberikan hasil yang kurang 

memuaskan, selain itu akan banyak waktu dan tenaga yang terbuang. Sebaliknya 

belajar dengan sungguh – sungguh dan tekun akan memperoleh hasil yang 

maksimal serta penggunaan waktu akan lebih efektif dan efisien. Belajar tidak 

harus dilakukan dalam waktu yang lama, akan tetapi lebih baik jika dilakukan 

secara rutin, sehingga dengan rutinitas tersebut, belajar akan menjadi suatu 

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap peserta didik. Menurut Gie 

(1995:195) “perilaku yang diulang – ulang sepanjang waktu akan terbiasakan 

sehingga terlaksana secara spontan tanpa memerlukan pikiran sadar sebagai 

tanggapan otomatis terhadap situasi belajar”. Dengan meningkatkan intensitas 

belajar sampai mahasiswa terbiasa dengan cara belajarnya maka secara otomatis 

keaktifan belajar mereka akan bertambah. Djamarah (2002:15) menyatakan 

tentang intensitas belajar bahwa “dalam perbuatan belajar, perubahan – 

perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih 

baik dari sebelumnya”. Semakin besar intensitas belajar yang dilakukan maka 

keaktifan belajar mahasiswa akan semakin optimal. 
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Berdasarkan pengalaman peneliti, observasi yang dilakukan peneliti dan 

wawancara pada beberapa mahasiswa bahwa mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

tahun ajaran 2015/2016 yang menempuh mata kuliah Teori Akuntansi mengeluh 

tentang materi Teori Akuntansi yang telah diberikan oleh dosen sangat banyak 

dan tugas yang diberikan pun juga cukup sulit untuk mencarinya. Selain itu 

dalam proses pembelajaran teori akuntansi mahasiswa terlihat pasif dan merasa 

bosan. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa tidak mau mencari sumber – 

sumber belajar lain yang lebih menyenangkan dan mereka juga kurang 

memanfaatkan intensitas belajarnya dengan baik, sehingga mereka merasa 

mengalami kesulitan dalam memahami materi teori akuntansi. Materi teori 

akuntansi dapat diperoleh dari sumber lain, yaitu di Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang telah menyediakan buku – buku penunjang 

pembelajaran akuntansi dan jurnal nasional maupun jurnal internasional. Selain 

itu sumber belajar lain juga dapat diperoleh mahasiswa melalui akses informasi 

dengan jaringan internet. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “KONTRIBUSI MEDIA INTERNET DAN 

INTENSITAS BELAJAR TERHADAP OPTIMALISASI KEAKTIFAN 

BELAJAR TEORI AKUNTANSI PADA MAHASISWA PENDIDIKAN 

AKUNTANSI FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

TAHUN AJARAN 2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang berkaitan dengan 

optimalisasi keaktifan belajar mata kuliah teori akuntansi adalah terlalu 

banyaknya materi teori akuntansi yang sukar untuk dipahami dan susahnya 

mencari literatur. Masalah – masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai 

berikut : 

1. Dibutuhkan literatur dari berbagai sumber untuk memahami materi teori 

akuntansi 
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2. Media internet menjadi sangat penting ketika tidak ditemukan materi teori 

akuntansi di perpustakaan perguruan tinggi ataupun toko buku. 

3. Masih banyaknya mahasiswa yang kurang memanfaatkan intensitas 

belajarnya dengan maksimal sehingga mahasiswa tidak begitu tertarik untuk 

belajar aktif dalam perkuliahan. 

4. Mahasiswa sering menyepelekan tugas yang diberikan oleh dosen, karena 

dianggap masih memiliki banyak waktu untuk menyelesaikannya atau 

bahkan menganggap tugasnya tidak terlalu penting. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dam identifikasi masalah diatas, agar masalah 

yang diteliti tidak meluas, maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan 

masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji 

lebih mendalam. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun ajaran 2015/2016 pada mata 

kuliah Teori Akuntansi 

2. Pemanfaatan internet dalam penelitian ini mengenai seberapa seringnya 

mahasiswa dalam menggunakan internet untuk mencari sumber belajar mata 

kuliah teori akuntansi 

3. Intensitas belajar dalam penelitian ini mengenai intensitas dalam 

mempersiapkan belajar, mengikuti kuliah, memiliki sumber belajar, 

mengerjakan tugas, dan mengkaji ulang materi teori akuntansi pada 

mahasiswa pendidikan akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Tahun ajaran 2015/2016. 

4. Optimalisasi keaktifan belajar dibatasi pada keaktifan mahasiswa dalam 

mengikuti mata kuliah dan keaktifan mahasiswa untuk mencari tugas dan 

sumber belajar lainnya. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah media internet memiliki kontribusi terhadap optimalisasi keaktifan 

belajar teori akuntansi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016 ? 

2. Apakah intensitas belajar memiliki kontribusi terhadap optimalisasi 

keaktifan belajar teori akuntasi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016 ? 

3. Apakah media internet dan intensitas belajar memiliki kontribusi terhadap 

optimalisasi keaktifan belajar teori akuntansi pada mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 

2015/2016 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan titik pijak untuk merealisasi aktivitas yang 

akan dilaksanakan, sehingga perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan 

pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja lebih 

terarah dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui : 

1. Kontribusi media internet terhadap optimalisasi keaktifan belajar teori 

akuntansi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 

2. Kontribusi intensitas belajar terhadap optimalisasi keaktifan belajar teori 

akuntansi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas 

Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 

3. Kontribusi media internet dan intensitas belajar terhadap optimalisasi 

keaktifan belajar teori akuntansi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun ajaran 2015/2016. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak 

yang memerlukan yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan ilmu pengetahuan khususnya untuk mengkaji kontribusi media 

internet dan intensitas belajar terhadap optimalisasi keaktifan belajar 

mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Sebagai informasi dan refleksi dalam mengoptimalkan keaktifan 

belajar dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan media internet 

untuk mencari sumber – sumber belajar dan meningkatkan intensitas 

belajarnya. 

b. Bagi Dosen 

Sebagai informasi kepada tenaga pendidik bahwa media internet 

dapat memberikan manfaat dalam pembelajaran. 

c. Bagi Peneliti 

Membantu memberikan pengalaman khususnya kepada peneliti 

pribadi dan memberikan referensi kepada peneliti lain yang berminat 

dalam meneliti masalah serupa. 


