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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu ilmu yang mendidik, harus ada dan dimiliki 

setiap manusia, agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 

belajar mengajar atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Salah 

satu keberhasilan suatu pendidikan yaitu dengan tercapainya  prestasi belajar 

peserta didik yang baik. Prestasi belajar menjadi faktor yang berperan penting 

untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan yang dialakukan disekolah maupun 

perguruan tinggi. 

Perguruan tinggi merupakan suatu institusi yang berperan 

mengembangkan dan mendidik mahasiswa agar menjadi sumberdaya yang 

berkualitas agar mampu menghadapi persaingan global. Pendidikan akuntansi 

yang diselenggarakan diperguruan tinggi mempunyai tujuan agar mendidik 

mahasiswa bekerja keras sebagai akuntan profesional. Melalui pendidikan 

diperguruan tinggi ini tiap individu diharapkan mampu mencapai pengetahuan 

yang lebih luas dan mampu mengembangkan kemampuan yang ada di dalam 

dirinya. 

Sejalan dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan 

dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 3 menyatakan bahwa: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kretif, 
mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 
jawab”. 

 
Salah satu keberhasilan suatu pendidikan yaitu dengan tercapainya  

prestasi belajar peserta didik yang baik. Prestasi belajar menjadi faktor yang 

berperan penting untuk mewujudkan keberhasilan pendidikan yang dialakukan 

disekolah maupun perguruan tinggi. 
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Prestasi pendidikan diperguruan tinggi dapat dicapai dengan adanya 

penilaian dari dosen kepada mahasiswa. Penilaian berguna untuk menilai kinerja 

yang dilakukan mahasiswa ketika perkuliahan. Penilaian yang dilakukan di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah dari ujian tengah semester serta 

tugas, keaktifan mahasiswa dan absensi. Penilaian tersebut akan diperoleh hasil 

belajar sehingga dapat diketahui prestasi belajar dari masing-masing mahasiswa.  

Menurut Mulyasa (2007:58), “Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, 

guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat 

mencapai tujuan pembelajaran”. Pendidik adalah komponen utama yang terdapat 

di lingkungan tempat sekolah. Peran pendidik dalam proses pembelajaran, antara 

lain sebagai fasilitator, informator, organisator, motivator, pengarah, 

pembimbing, pencetus ide, evaluator, organisator, dan pendidik. Dalam proses 

belajar mengajar peran pendidik tidak dapat dikesampingkan, karena belajar 

adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik untuk menghasilkan 

perubahan tingkah laku. 

Pengertian prestasi belajar yaitu menurut Winkel (2007:162), “Prestasi 

belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan siswa dalam 

melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya”. 

pengertian tersebut membuktikan bahwa prestasi belajar merupakan hasil atau 

bukti keberhasilan belajar dari usaha seseorang melalui kemampuan atau potensi 

yang ada pada dirinya untuk mengetahui sejauh mana kapasitas kemampuan 

yang dimilikinya. Keberhasilan mahasiswa dalam pembelajaran pada dasarnya 

dipengaruhi oleh kepercayaan diri mahasiswa. Perhatian mahasiswa dalam 

pembelajaran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. 

Perhatian mahasiswa dapat ditunjukkan dalam aktivitas yang dilakukan 

dalam pembelajaran. Jika mahasiswa benar-benar memperhatikan, maka 

mahasiswa akan mengikuti aktivitas pembelajaran dengan baik. Djamarah 

(2011:38) menyatakan, “Aktivitas belajar tersebut meliputi mendengarkan, 

memandang, meraba, membau, mencicipi, menulis atau mencatat, membaca, 

membuat ringkasan, mengamati, mengingat, dan mengerjakan latihan”.  
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Perhatian mahasiswa dalam pembelajaran sangat penting, karna tanpa 

adanya perhatian mahasiwa dalam proses pembelajaran maka proses 

pembelajaran tidak akan berjalan dengan aktif.  Mahasiswa yang aktif yaitu 

mahasiswa yang berani bertanya ketika ada materi yang belum jelas, aktif dalam 

menjawab segala pertanyaan yang diberikan dosen, dan aktif ketika berdiskusi. 

Slameto (2013: 57), “Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa 

apabila bahan pelajaran sesuai dengan materi yang diminati siswa. Kegiatan 

yang diminati siswa, maka akan diperhatikan terus menerus yang disertai rasa 

senang”. Dengan demikian, semakin tinggi perhatian mahasiswa pada dalam 

pembelajaran, maka semakin sukses kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

Menurut Ahmadi (2003:149), ”Masing-masing siswa memiliki 

karakteristik yang berbeda-beda maka memiliki perhatian yang berbeda-beda 

pula. Perhatian itu dapat terbagi menjadi perhatian spontan dan perhatian 

disengaja, perhatian statis dan dinamis, perhatian konsentratif dan distributif, 

perhatian sempit dan luas, serta perhatian yang fiktif dan fluktuatif. 

Faktor lain yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa adalah 

kretivitas belajar mahasiswa. Kreativitas belajar ini merupakan faktor intern 

yang mempengaruhi prestasi belajar karena kreativitas ini berasal dari dalam diri 

mahasiswa itu sendiri. Kreativitas belajar ini adalah usaha setiap mahasiswa 

untuk memecahkan setiap masalah yang muncul, sehingga tinggi rendahnya 

kreativitas belajar itu tergantung begaimana usaha mahasiswa itu sendiri. 

Kreativitas berasal dari kata “create" yang berarti pandai mencipta. Makna 

kreativitas sering dipergunakan dalam pendidikan dan pada kenyataanya 

kreativitas memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran. 

Kreativitas mencerminkan pemikiran yang divergen yaitu kemapuan yang dapat 

memberikan bermacam-macam alternatif  jawaban.  

Menurut Suharnan (2005:375), “Kreativitas tidak hanya dilakukan orang-

orang yang memang pekerjaanya menuntut pemikiran kreatif (sebagai suatu 

profesi), tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang biasa dalam 

menyelesaikan tugas-tugas dan mengatasi masalah-masalah “.  



4 
 

 
 

Mahasiswa yang memiliki kreativitas belajar yang tinggi cenderung lebih 

mudah menguasai mata kuliah yang mereka tempuh. Mata kuliah yang sulit pun 

akan terasa mudah karena mereka akan selalu berusaha untuk memecahkan 

permasalahan yang muncul. Mahasiswa yang memiliki kreativitas rendah 

cenderung lebih sulit menguasai mata kuliah yang mereka tempuh  karena 

mereka tidak berusaha memecahkan masalah yang muncul.  

Penelitian ini akan meneliti permasalahan mata kuliah Akuntansi 

Perusahaan Jasa yang dulu bernama Dasar Akuntansi Keuangan 1 (DAK 1) 

merupakan mata kuliah dasar pokok yang mana menjadi dasar untuk 

mempelajari pengertian Akuntansi, Laporan Keuangan, dan Akuntansi 

perusahaan Jasa. Mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa diprogramkan kepada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Mata kuliah 

Akuntansi Perusahaan Jasa ditempuh pada semester 2. Realita prestasi belajar 

mahasiswa saat ini dirasa kurang maksimal. Terbukti masih terdapat mahasiswa 

yang mendapat nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 50. 

Akibatnya masih ada mahasiswa yang mengulang (revisi) mata kuliah ini. Maka 

dari itu mahasiswa harus meningkatkan perhatiannya ketika dalam proses 

pembelajaran dan menambah kreativitas belajar pada mata kuliah ini agar dapat 

mengusai mata kuliah ini dan dirasa perlu meningkatkan prestasi belajar pada 

mata kuliah ini  agar kedepanya tidak mengalami kesulitan dalam menempuh 

mata kuliah lain yang berhubungan dengan mata kuliah Akuntansi Perusahaan 

Jasa ini. 

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI PERUSAHAAN 

JASA DITINJAU DARI PERHATIAN MAHASISWA DALAM 

PEMBELAJARAN DAN KREATIVITAS BELAJAR PADA MAHASISWA 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN 

DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA ANGKATAN 2015”. 
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1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut: 

a. Prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa yang belum maksimal. 

b. Kurangnya perhatian mahasiswa dalam pembelajaran. 

c. Kurangnya kreativitas belajar mahasiswa. 

 

2. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan judul sangat luas, oleh karena itu 

adanya suatu pembatasan masalah, sehingga yang diteliti akan lebih jelas 

dan kesalah pahaman bisa lebih dihindari. Pada penelitian ini peneliti 

membatasi masalah hanya pada: 

a. Prestasi belajar dibatasi pada mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa 

mahasiswa Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015. 

b. Perhatian mahasiswa dalam pembelajaran hanya dibatasi pada mata 

kuliah akuntansi perusahaan jasa mahasiswa Akuntansi Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan 2015. 

c. Kreativitas belajar dibatasi pada kreativitas pembelajaran Akuntansi 

Perusahaan Jasa mahasiswa Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015. 

 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Adakah pengaruh perhatian mahasiswa dalam pembelajaran terhadap 

prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa pada mahasiswa Akuntansi 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Angkatan 2015? 



6 
 

 
 

b. Adakah pengaruh perhatian mahasiswa dalam pembelajaran dan 

kreativitas belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar akuntansi 

perusahaan jasa pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Keguruan Dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015? 

c. Adakah pengaruh kreativitas belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar 

akuntansi perusahaan jasa pada mahasiswa Akuntansi Fakultas 

Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan 2015? 

 

4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh perhatian mahasiswa dalam pembelajaran 

terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa pada mahasiswa 

Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015. 

b. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar mahasiswa terhadap 

prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa pada mahasiswa Akuntansi 

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta Angkatan 2015. 

c. Untuk mengetahui pengaruh perhatian mahasiswa dalam pembelajaran 

dan kreativitas belajar mahasiswa terhadap prestasi belajar akuntansi 

perusahaan jasa pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Keguruan Dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015. 

 

5. Manfaat Penelitian 

Hasil pemelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan, khususnya mengenai pengaruh perhatian mahasiswa 
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dalam pembelajaran dan kreativitas belajar mahasiswa terhadap 

prestasi belajar pada mata kuliah akuntansi perusahaan jasa. 

2) Sebagai pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis dimasa 

yang akan datang. 

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, antara lain sebagai berikut: 

1) Bagi Program Studi 

Memberikan sumbangan positif program studi untuk 

meningkatkan pemahaman konsep Akuntansi Perusahaan Jasa. 

2) Bagi Peneliti 

Diharapkan dapat mengetahui pengaruh perhatian mahasiswa 

dalam proses pembelajaran dan kreativitas belajar mahasiswa 

terhadap prestasi belajar akuntansi perusahaan jasa mahasiswa 

Akuntansi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015. 

3) Bagi Mahasiswa 

Sebagai masukan bagi mahasiswa yang menginginkan 

kemajuan dan peningkatan pemahaman mata kuliah Akuntansi 

Perusahaan Jasa. 

 


