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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menghadapi era-globalisasi sekarang ini sebagai warga Negara 

Indonesia perlu mengembangkan diri untuk dapat hidup di tengah masyarakat, 

apalagi di perkembangan zaman yang sekarang ini menuntut perubahan dalam 

berbagai sektor berbagai bidang. Salah satu yang dapat merubah wawasan dan 

kemampuan manusia adalah lewat jalur pendidikan. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi majunya 

sumber daya manusia, agar terbentuk generasi–generasi masa depan yang lebih 

baik. 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.  

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan pendidikan adalah 

sebuah proses pembelajarn bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan 

pemahaman yang lebih tinggi mengenai obyek tertentu dan spesifik. Sedangkan 

menurut Langeveld dalam Djumali dkk (2008: 32) “pendidikan adalah kegiatan 

membimbing anak manusia menuju kedewasaan dan mandiri”. 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. 

Dunia pendidikan masih mendapat sorotan tajam, mengingat banyaknya 

permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Salah satunya adalah rendahnya 

mutu dan kualitas pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 

sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi dengan semangat wacana 

keilmuan dan keislaman berkomitmen tinggi untuk mengembangkan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung tinggi keislaman dan 

menghasilkan lulusan yang kompeten. Dengan itu diharapkan mahasiswa UMS 

mempunyai Motivasi yang sangat tinggi untuk dalam belajar agar menjadi 

generasi penerus yang lebih baik. 

Keberhasilan pendidikan dapat tercapai dalam suatu instansi pendidikan 

di universitas apabila mahasiswa tersebut mau berusaha dan mau untuk 

meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Universitas telah mengatur dan 

membuat mutu pendidikan di kampus lebih baik untuk menghasilkan sumber 

daya manusia yang baik dan berkualitas, proses pendidikan dipengaruhi oleh 

berhasil tidaknya suatu pembelajaran. Keberhasilan suatu pendidikan di 

pengaruhi oleh motivasi belajar para mahasiswa itu sendiri. Kondisi belajar yang 

efektif adalah adanya motivasi mahasiswa dalam belajar. Motivasi ini sangat 

berpengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar untuk mencapai suatu 

keberhasilan pendidikan sebab mahasiswa yang mempunyai motivasi 

mempunyai keinginan belajar dengan sungguh-sungguh. 

Motivasi adalah salah satu prasyarat yang amat penting dalam belajar. 

Jika di dalam kelas dosen memberikan motivasai kepada mahasiswa dengan 

teknik yang sama, beberapa akan berbeda cara penerimaanya. Setiap mahasiswa 

mempunyai minat, bakat, potensi, kemampuan dan ketrampilan yang berbeda.  

Dalam motivasi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

belajar antara lain: faktor intrinsik minat belajar, cita-cita, kondisi siswa 

sedangkan faktor ekstrinsik kecemasan terhadap hukuman, penghargaan dan 

pujian, peran orang tua, peran pengajar, dan kondisi lingkungan. dalam halnya 

mahasiswa tekun dalam mengerjakan tugas yang di berikan dosen kepada 

mahasiswa, mahasiswa ulet dalam menghadapi kesulitan yang ada dalam belajar, 

mahasiswa lebih senang dalam meonnjolkan keberhasilan yang diperolehnya. 

Dengan motivasi yang ada keberhasilan yang ingin di capai mahasiswa lebih 

mudah untuk dicapai. Karena motivasi adalah pendorong untuk mengikuti 

proses belajar. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta (UMS) tidak hanya mengajarkan berhitung-hitung 
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yang berkaitan dengan uang dalam pendidikan namun diajarkan pula berbagai 

ilmu yang berkaitan dengan teori-teori dalam pelajaran akuntansi. Salah satunya 

yaitu mata kuliah teori akuntansi. Dimana teori akuntansi sangat diperlukan 

mahasiswa dalam pelajaran dasar di pendidikan akuntansi. Apabila mahasiswa 

dapat memahami teori akuntansi dengan baik, mahasiswa tersebut akan dapat 

mengaplikasikan teori akuntansinya di kehidupan sehari-harinya. Selain itu, teori 

akuntansi penting untuk dipahami guna bekal mahasiswa dalam mata kuliah. 

Dalam perkuliahan masih adanya mahasiswa kurangnya motivasi belajar di 

karenakaan anggapan mata kuliah teori akuntansi tidak begitu penting dalam 

mata kuliah.  Dalam akuntansi sangatlah di perlukan dalam pengetahuan teori 

akuntansi untuk mendalami ilmu akuntansi, dalam teori akuntansi terdapat apa 

saja fungsi dari teori akuntansi, tujuan dari teori akuntansi dan macam-macam 

dari teori akuntansi yang harus di ambil dari mata kuliah teori akuntansi yang 

nantinya ilmu tersebut akan bermanfaat.  

Motivasi berasal dari kata motif (motive) yang berarti dorongan. Dengan 

demikian motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab 

seseorang melakukan perbuatan atau kegiatan, yang berlangsung secara sadar. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2008: 931) motivasi adalah dorongan 

yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan 

suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sumardi Suryabrata 

dalam Djaali (2008: 101) motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri 

seseorang yang mendorong untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai 

suatu tujuan.   

Dari definisi yang di kemukakan para ahli di atas dapat di ambil 

kesimpulan bahwa motivasi adalah suatu dorongan atau proses mempengaruhi 

untuk melakuan suatu hal demi memuaskan kebutuhan hidup. Motivasi juga 

merupakan salah satu pendorong tumbuh kembangnya minat belajar seseorang. 

Kesuksesan belajar seseorang sering kali di sertai dengan motivasi yang kuat 

dalam menjalankan setiap kegiatan yang di jalani. 

Pada perkuliahan berlangsung satu semester masih ada sebagian 

mahasiswa yang memperoleh nilai yang tidak memuaskan, sehingga harus 
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mengulang disemester depan. Minat mahasiswa dalam belajar masih sangat 

kurang, fakta yang sering terjadi adalah apabila diberi pertanyaan tidak bisa 

menjawab, dan ketika pelajaran sibuk dengan sendirinya. Hal itu dikarenakan 

sebelum pembelajaran di kelas mahasiswa tidak membaca dulu, dan setelah 

selesai perkuliahan tidak mengulanginya lagi di rumah. Hal lain yaitu kurangnya 

perhatian dosen terhadap mahasiswa karena dosen tidak membimbing 

mahasiswa. Sehingga membuat materi yang telah disampaikan mudah lupa, 

karena rendahnya minat belajar dan persepsi mahasiswa tentang keterampilan 

mengajar dosen yang kurang dalam mengajar.   

Dalam mengikuti proses belajar mahasiswa perlu adanya minat dalam 

belajar untuk mencapai tujuannya. Dengan adanya minat mahasiswa lebih 

termotivasi untuk melakukan kegiatan belajar mengajar baik itu di dalam kelas 

maupun di luar kelas. Minat merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

siswa secara tetap alam melakukan proses belajar mengajar. Sesuai dengan 

pendapat Menurut Slameto (2010: 57) minat adalah kecenderungan yang tetap 

untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Seseorang yang 

memiliki minat terhadap kegiatan tertentu cenderung memberikan perhatian 

yang besar terhadap kegiatan tersebut. 

Selain juga minat belajar dalam kegiatan belajar mengajar memerlukan 

tenaga pengajar atau dosen yang dapat mendukung tujuan pendidikan. Menurut 

Buchari, (2008: 88) menjelaskan “kegiatan mengajar merupakan suatu 

keterampilan yang dengan sendirinya dapat di pelajari, sebagai suatu ilmu yang 

juga sebagai seni” Keterampilan mengajar dosen di dalam kelas dapat 

mempengaruhi para mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan karena 

setiap mahasiswa memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang cara 

keterampilan mengajar dosen untuk motivasi dalam belajar. 

Menurut Stepson (2001: 88) “persepsi dapat di definisikan sebagai proses 

dimana individu-individu pengorganisasian dan menafsirkan indera mereka agar 

dapat memberi makna pada lingkungan mereka”. Maka melalui persepsi, 

seseorang terus menerus melakukan hubungan dengan lingkungan dan orang 

lain. Hubugan lewat semua panca indranya. Persepsi tiap-tiap individu 
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memungkinkan seseorang memerikan penilaian dimana terjadi pada suatu 

kondisi tertentu, memungkinkan untuk mengetahui dan memahami dunia 

sekelilingnya. 

Menurut undang-undang (UU) No.14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

pasal 1 yang berbunyi: 

Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasipeserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

”Sedangkan dosen adalah pendidikan, professional dan ilmuwan 

dengan tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 

Bedasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH 

MINAT BELAJAR MAHASISWA DAN PERSEPSI MAHASISWA 

TENTANG KETERAMPILAN MENGAJAR DOSEN TERHADAP 

MOTIVASI BELAJAR PADA MATA KULIAH TEORI AKUNTANSI FKIP 

UMS ANGKATAN TAHUN 2013”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, identifikasi masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Motivasi belajar mahasiswa yang belum maksimal. 

2. Motivasi belajar di pengaruhi oleh faktor dalam diri mahasiswa dan faktor 

dari luar mahasiswa. 

3. Minat belajar di pengaruhi oleh diri mahasiswa itu sendiri dan pengaruh 

dari luar yaitu dosen. 

4. Banyak persepsi yang berbeda antar mahasiswa tentang keterampilan 

mengajar dosen. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengambil dua variabel yang 

berpengaruh terhadap motivasi belajar. Minat belajar mahasiswa dan persepsi 

mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen merupakan dua variabel yang 

berpengaruh dalam meningkatkan motivasi belajar. 

Permasalahan yang terkait dengan judul diatas sangat luas sehingga tidak 

mungkin permasalahan yang ada dapat di jangkau dan di selesaikan. Peneliti 

membatasi ruang lingkup yang diteliti sebagai berikut: 

1. Penelitian di lakukan pada mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 

2013. 

2. Minat belajar yang dibatasi pada minat belajar mata kuliah teori akuntansi 

pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

angkatan tahun 2013. 

3. Persepsi mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen mata kuliah 

Teori Akuntansi.  

4. Motivasi mata kuliah teori akuntansi pada mahasiswa Program Studi 

Akuntansi FKIP UMS angkatan tahun 2013. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas maka dapat di 

buat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh minat belajar mahasiswa terhadap motivasi belajar 

matakuliah Teori Akuntansi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP 

UMS Angkatan Tahun2013? 

2. Adakah pengaruh persepsi mahasiswa tentang keterampilan mengajar 

dosen terhadap motivas belajar Teori Akuntansi pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS Angkatan Tahun 2013? 

3. Adakah pengaruh minat belajar mahasiswa dan pengaruh persepsi 

mahasiswa tentang keterampilan mengajar dosen terhadap motivasi belajar 

Teori Akuntansi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

Angkatan Tahun 2013?    
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar mahasiswa terhadap motivasi 

belajar teori akuntansi pada mahasiswa pendidikan akuntansi FKIP UMS 

Angkatan Tahun 2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa tentang keterampilan 

mengajar dosen terhadap motivasi belajar teori akuntansi pada mahasiswa 

pendidikan akuntansi FKIP UMS angkatan tahun2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar dan persepsi mahasiswa tentang 

keterampilan mengajar dosen terhadap motivasi belajar teori akuntansi 

pada mahasiswa pendidikan akuntnsi FKIP UMS angkatan tahun2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat bagi 

perkembangan dunia pendidikan. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain 

sebagai berikut:   

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang pengaruh minat 

belajar mahasiswa dan persepsi mahasiswa tentang keterampilan mengajar 

dosen terhadap motivasi belajar Teori akuntansi . 

2. Manfaat Praktis.   

a. Bagi dosen 

meningkatkan keterampilan mengajar dalam usaha 

meningkatkan motivasi belajar mahasiswanya. 

b. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya 

atau pengetahuan umum terkait motivasi belajar teori akuntansi. 

c. Bagi penulis 

Sebagai masukan bagi penulis untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis sebagai calon pendidik dan sebagai bahan acuan 

dan pertimbangan penelitian yang terutama di bidang pendidikan. 


