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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang terencana, terprogram dan 

berkesinambungan membantu peserta didik mengembangkan 

kemampuannya secara optimal, baik aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotorik. Aspek kognitif yang berkenaan dengan hasil belajar 

intelektual yang terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Aspek afektif 

berkenaan dengan sifat yang terdiri dari lima aspek yakni, penerimaan, 

jawaban atau reaksi penilaian, organisasi, dan internalisasi. Aspek 

psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak yang terdiri dari enam aspek, yaitu: gerakan 

refleks, keterampilan gerakan dasar, kemampuan perceptual, 

keharmonisan atau ketepatan. Pengembangan potensi peserta didik 

merupakan proses yang disengaja dan sistematis dalam membiasakan 

atau mengkondinisikan peserta didik agar memiliki kecakapan dan 

ketrampilan hidup. 

Perkembangan suatu bangsa erat hubungannya dengan masalah 

pendidikan. Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting dan 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seseorang baik dalam keluarga, 

masyarakat, dan bangsa. Negara Indonesia sebagai Negara yang 

berkembang dalam pembangunan membutuhkan sumberdaya manusia 

yang dapat diandalkan. Salah satu upaya untuk menciptakan sumberdaya 

manusia yang berkualitas yaitu dengan melalui pendidikan. Menurut 

Mulyasana (2011:2) mengemukakan bahwa “Pendidikan pada 

hakekatnya adalah proses pematangan kualitas hidup”. Melalui proses 

tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan hakekat 

hidup. Serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan 

kehidupan secara besar.  
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Tujuan pendidikan menurut undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 Tahun 2003 adalah sebagai berikut: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan 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.  

 

Penelitian ini akan meneliti permasalahan mata kuliah Akuntansi 

Perusahaan Jasa. Mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa diberikan 

kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester dua, realita hasil 

belajar mahasiswa saat ini dirasa masih kurang maksimal. Berdasarkan 

hasil observasi dan wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah 

Akuntansi Perusahaan Jasa  pada hari selasa, 29 Maret 2016 terbukti 

masih ada mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini 

ditunjukkan masih ada mahasiswa yang memperoleh hasil belajar yang 

kurang optimal/kurang memuaskan yaitu sebesar 10%-20%. Dari 

berbagai masalah yang dihadapi mahasiswa peneliti juga melihat ada 

mahasiswa yang merasa kesulitan  untuk menyesuaikan cara mengajar 

dosen di kelas yang tidak sesuai dengan kreativitas belajar dan gaya 

belajar.  

Ketidak sesuaian cara mengajar dosen menjadi kendala dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan efektif, masalah ini yang 

menyebabkan kurang optimalnya hasil belajar pada mahasiswa. Maka 

dari itu mahasiswa harus memilih dan menerapkan cara yang tepat dalam 

menguasai mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa agar hasil belajar 

yang diperoleh memuaskan sesuai dengan yang diharapkan.  

Kreatifitas belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki 

oleh anak didik (siswa) dalam proses pembelajaran atau mengembangkan 
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segala potensi yang ada dalam dirinya baik ranah kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Kreatifitas mencerminkan pemikiran yang divergen yaitu 

kemampuan yang dapat memberikan bermacam-macam alternatif 

jawaban. Kreatifitas dapat digunakan untuk mendiskripsikan 

keberhasilan belajar, namun sebenarnya setiap orang adalah kreatif. 

Untuk mendapatkan orang yang demikian perlu adanya latihan dan 

bimbingan dari orang tua atau pun guru. 

Menurut Suharman (2005: 375) “kreatifitas tidak hanya dilakukan 

oleh orang-orang yang memang pekerjaannya menuntut pemikiran kreatif 

(sebagai suatu profesi), tetapi juga dapat dilakukan oleh orang-orang 

biasa didalam menyelesaikan tugas-tugas dan mengatasi masalah”. 

Mahasiswa yang memiliki kreatifitas belajar yang tinggi cenderung lebih 

mudah menguasai mata kuliah yang ditempuh. Mata kuliah yang sulit 

pun terasa mudah karena mereka akan selalu berusaha untuk 

memecahkan permasalahan yang muncul. Mahasiswa yang memiliki 

kreatifitas belajar yang rendah cenderung lebih sulit menguasai mata 

kuliah yang mereka tempuh karena mereka tidak berusaha memecahkan 

masalah yang muncul. 

Faktor lain yang mempengaruhi dalam hasil belajar adalah gaya 

belajar yang merupakan suatu penunjang hasil belajar yang optimal. 

Gaya belajar menurut Ghufron (2012: 10) “adalah suatu karakteristik 

kognitif, afektif, dan perilaku psikomotorik, sebagai indikator yang 

bertindak relatif stabil untuk pembelajaran merasa saling berhubungan 

dan bereaksi terhadap lingkungan belajar”. Setiap individu/mahasiswa 

memiliki gaya belajar yang berbeda baik visual, auditorial maupun 

kinestetik. Kesulitan yang timbul selama ini lebih disebabkan oleh gaya 

mengajar yang tidak sesuai dengan gaya belajar, dan yang lebih parah 

lagi seorang mahasiswa tidak mengenali gaya belajar mereka sendiri. 

Oleh karena itu, mahasiswa harus memiliki gaya belajar yang sesuai agar 

memperoleh hasil belajar yang optimal.  
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Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “KONTRIBUSI KREATIFITAS 

BELAJAR DAN GAYA BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR 

AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA PADA MAHASISWA 

PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU 

PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

ANGKATAN 2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi masalah- 

masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya kreatifitas belajar dalam mata kuliah Akuntansi 

Perusahaan Jasa pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2015/2016. 

2. Banyaknya gaya belajar mahasiswa pada mata kuliah Akuntansi 

Perusahaan Jasa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2015/2016. 

3. Hasil belajar mahasiswa yang kurang maksimal pada mata kuliah 

Akuntansi Perusahaan Jasa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Surakarta 

angkatan 2015/2016. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait judul diatas sangat luas, sehingga tidak 

mungkin masalah yang ada dapat dijangkau dan diselesaikan. 

Keterbatasan peneliti juga menjadi hambatan untuk menjangkau semua 

permasalahan yang ada, maka perlu adanya pembatasan masalah agar 

persoalan yang diteliti menjadi jelas dan menghindari kesalah pahaman. 

Pembatasan ruang lingkup yang diteliti sebagai berikut:  
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1. Penelitian dilakukan pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2015/2016 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Kreatifitas belajar yang dibatasi di kelas yang ditinjau dari sikap 

ketergantungan pada orang lain, kemampuan untuk bereksperimen, 

kecepat tanggapan dalam menerima pelajaran, pengambilan peluang 

atau waktu untuk belajar, dan keberanian mengeluarkan pendapat 

3. Gaya belajar mahasiswa yang berbeda sehingga menentukan 

pencapaian hasil belajar pada mata kuliah Akuntansi Perusahaan Jasa 

Program Studi pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 

2015/2016. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh kontribusi kreatifitas belajar mahasiswa 

terhadap hasil belajar Akuntansi Perusahaan Jasa pada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendididkan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 

2015/2016. 

2. Apakah ada pengaruh gaya belajar mahasiswa terhadap hasil belajar 

Akuntansi Perusahaan Jasa pada mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015/2016. 

3. Apakah ada pengaruh kreatifitas belajar dan gaya belajar terhadap 

hasil belajar Akuntansi Perusahaan Jasa pada mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2015/2016. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sebagai acuan pokok terhadap masalah yang ingin 

diteliti, maka tujuan merupakan bagian penting dalam suatu penelitian 

sehingga dengan tujuan penelitian akan dapat terarah dengan baik, maka 

tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh kontribusi kreatifitas belajar 

mahasiswa terhadap hasil belajar Akuntansi Perusahaan Jasa pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammdiyah Surakarta Angkatan 

2015/2016. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh gaya belajar mahasiswa terhadap 

hasil belajar Akuntansi Perusahaan Jasa pada mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammdiyah Surakarta Angkatan 2015/2016 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh kontribusi kreatifitas belajar dan 

gaya belajar terhadap hasil belajar Akuntansi Perusahaan Jasa pada 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammdiyah Surakarta Angkatan 

2015/2016. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara umum, penelitian ini diharapkan memberi 

sumbangan pada dunia pendidikan untuk mengembangkan 

kemampuan dan ketrampilan di bidang penelitian dan ilmu 

pendidikan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

beberapa pihak, antara lain: 
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1) Bagi Dosen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

tentang pentingnya aktifitas belajar yang mempunyai peranan 

Hasil Belajar Akuntansi Perusahaan Jasa. 

2) Bagi Mahasiswa  

Diharapkan lebih meningkatkan kemampuan yang mereka 

miliki agar hasil belajar mahasiswa bisa meningkat dan dapat 

digunakan untuk referensi pada penelitian sebelumnya. 

3) Bagi Peneliti 

a) Menerapkan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan. 

b) Melatih penulis dalam membuat dan menyusun suatu karya 

ilmiah sekaligus dapat mengetahui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


