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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling penting dalam 

pembangunan nasional , dijadikan andalan utama yang berfungsi semaksimal 

mungkin dalam upaya meningkatkan kualitas hidup.Pendidikan juga di 

pandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok membentuk 

manusia yang akan datang . Dengan pendidikan di harapkan dapat 

menghasilkan munisia yang berkualitas dan mampu bersaing di masa 

mendatang. Pembelajaran yang ideal adalah pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik secara aktif dan menekankan pada bagaimana cara agar tujuan 

dapat tercapai. Dalam hal ini yaitu bagaimana cara mengorganisasi 

pembelajaran, bagaimana cara menyampaikan isi pembelajaran, dan 

bagaimana menata interaksi antara sumber-sumber belajar yang ada agar 

dapat berfungsi secara optimal.  

Kegiatan belajar mengajar memiliki peranan yang sangat penting agar 

pendidikan berjalan dengan baik. Ada beberap komponen dalam belajar 

mengajar yaitu: tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, metode, alat 

sumber belajar, dan evaluasi. Komponen-Komponen tersebut saling terkait 

dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam rangka berlangsungnya proses 

belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan baik. Keberhasilan siswa 

dalam belajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa tersebut. Hasil belajar 

siswa yang tinggi akan memberikan dorongan dan semangat siswa 

meningkatkan minat belajar terhadap mata pelajaran, karena minat 

merupakan sesuatu yang penting bagi seorang dalam melakukan kegiatan. 

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.(Slameto, 2010:2)Ada beberapa tujuan dan fungsi hasil belajar 

yang harus anda ketahui yaitu yang meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. 
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Adapun untuk tujuan umumnya yaitu untuk dapat menilai hasil dari 

pencapaian kompetensi para peserta didik, untuk dapat memperbaiki proses -

proses pembelajaran, dan juga sebagai bahan yang di gunakan untuk 

penyusunan laporan kemajuan belajar para siswa.Adapun untuk tujuan khusus 

dari penilaian hasil belajar ini adalah untuk dapat mengetahui kemajuan dari 

proses hasil belajar siswa. Selain itu, penilaian dari hasil belajar juga 

bertujuan untuk mendiagnosis bagaimana kesulitan belajar yang di alami oleh 

para siswa, untuk dapat memberikan umpan balik atau sebagai perbaikan dari 

proses belajar belajar mengajar, dan juga sebagai penentu kenaikan kelas. 

Kesulitan belajar tidak memandang kemampuan intelegensi yang 

dimiliki seeorang. Banyak orang dengan intelegensi rendah dapat dapat 

meraih prestasi yang tinggi melebihi kepandaian orng yang memiliki 

intelegensi yang tinggi, tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa intelegensi 

yang tinggi memberi peluang lebih besar untuk meraih prestasi. Menurut 

Djamarah (2002:199) ”Kesuliatan belajar yang dialami mahasiswa 

dikarenakan adanya ancaman, hambatan dan gangguan yang dialami peserta 

didik tertentu. Pada tingkat tertentu ada peserta didik yang mampu mengatasi 

kesulitan belajarnya tanpa harus melibatkan orang lain. Tapi, pada kasus 

tertentu, karena peserta didik belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, 

maka bantuan pendidik atau orang lain sangat diperlukan. 

Mata kuliah statistika merupakan mata kuliah di semester 3 bagi 

mahaiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Mata kuliah ini merupakan keahlian yang harus dimiliki oleh setiap 

mahasiswa pendidikan akuntansi karena dapat membantu mahasiswa dalam 

menangani masalah yang bersifat kuantitatif. Dalam penguasaan mata kuliah 

Statitika  memerlukan keahlian dan ketelitian yang khusus karena dalam 

mempelajari mata kuliah statistika memrlukan kemampuan matematika yang 

kuat. Tetapi pada kenyataannya tidak semua mahasiswa mencapai hasil 

seperti yang diharapkan.Penguasaan mata kuliah statistika yang kurang 

mengakibatkan nilai indeks prestasi mahasiswa rendah. Hal ini dapat dilihat 
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dari nilai kuliah semester gasal 2015/2016 mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

angkatan tahun 2014 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Nilai Rata-Rata Mata Kuliah Statistika 

 Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan Tahun 2014 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

No Kelas Nilai Rata-Rata Kelas 

1. A 52,78 

2. B 50,86 

3. C 55,61 

4. D 58,2 

5. E 51,11 

6. F 52,61 

Sumber:  Drs. Budi Sutrisno, M.Pd Dosen Pengampu Mata Kuliah    

Statistika Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Semester Gasal 2015/2016 

Nilai rata-rata ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa belum 

hasil belajar yang baik. Kondisi seperti ini mencerminkan bahwa proses  

pembelajaran statistika mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2014 

belum berhasil dengan maksimal, karena hasil yang dicapai mahasiswa sangat 

rendah. Siswa sudah berusaha untuk belajar  tetapi hasilnya tetap tidak 

maksimal.Berdasarkan alasan diatas tersebut, maka diadakan penelitian yang 

berjudul : “Analisis Penyebab Kesulitan Belajar Mata Kuliah Statistika Pada 

Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Angkatan Tahun 2014 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta”. 

 

B.  IDENTIFIKASI MASALAH 

Dari judul penelitian diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah 

yang timbul yaitu antara lain: 

1. Masih adanya mahasiswa yang masih merasa kesulitan dalam 

pembelajaran mata kuliah statistika. 
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2. Hasil belajar dalam mata kuliah statistika belum maksimal, dengan adanya 

banyak mahasiswa yang mendapatkan nilai kurang maksimal. 

3. Kesulitan belajar mahasiswa harus diatasi guna mencegah dampak-

dampak negatif dari kesulitan belajar tersebut.  

 

C.  PEMBATASAN MASALAH 

Seperti terlihat dalam identifikasi masalah banyak kemungkinan 

hubungan yang dapat dipilih sebagai kajian penelitian. Namun tidak semua 

hubungan dikaji, tetapi hanya motivasi belajar, lingkungan belajar, dan bakat  

mahasiswa yang terpilih menjadi faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar  

mahasiswa. Untuk memperjelas hal tersebut, variabel-variabel dan hubungan-

hubungan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Pengaruh motivasi belajar yang meliputi hasrat dan keingininan berhasil, 

dorongan dan kebutuhan dalam belajar, harapan dan cita-cita dimasa 

yang akan datang, penghargaan dalam belajar, kegiatan yamg menarik 

dalam belajar terhadap kesulitan belajar mata kuliah statistika pada  

mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan tahun  2014 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

2. Pengaruh lingkungan belajar yang meliputi lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat terhadap kesulitan belajar 

mata kuliah statistika pada  mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 

tahun  2014 Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3. Pengaruh motivasi belajar dan lingkungan belajar terhadap kesulitan 

belajar mata kuliah statistika pada  mahasiswa pendidikan akuntansi 

angkatan tahun  2014 Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

D.   RUMUSAN MASALAH 

Sesuai dengan batasan masalah diatas, maka rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana pengaruh motivasi belajar terhadap kesulitan belajar mata 

kuliah statistika pada  mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan tahun  

2014 Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

2. Bagaiman pengaruh lingkungan belajar  terhadap kesulitan belajar mata 

kuliah statistika pada  mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan tahun  

2014 Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi belajar dan lingkungan belajar terhadap 

kesulitan belajar mata kuliah statistika pada  mahasiswa pendidikan 

akuntansi angkatan tahun  2014 Universitas Muhammadiyah Surakarta? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini, sesuai dengan rumusan maslah diatas, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap kesulitan belajar 

mata kuliah statistika pada  mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 

tahun  2014 Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan belajar  terhadap kesulitan 

belajar mata kuliah statistika pada  mahasiswa pendidikan akuntansi 

angkatan tahun  2014 Universitas Muhammadiyah Surakarta 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan lingkungan belajar 

terhadap kesulitan belajar mata kuliah statistika pada  mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan tahun  2014 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas penyebab kesulitan 

belajar mata kuliah Statistika pada mahasiswa pendidikan akuntansi 

angkatan tahun 2014 Univesitas Muhammadiyah Surakarta 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus 

mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh ke dalam kehidupan 

sehari-hari 

b. Bagi mahasiswa 

Sebagai masukan bagi mahasiswa Pendidikan akuntansi 

mengenai arti pentingnya motivasi belajar, lingkungan belajar, dan 

bakat mahasiswa agar tidak terjadi kesulitan belajar dalam mengikuti 

pembelajaran mata kuliah statistika. 

c. Bagi pihak lain 

Sebagai bahan masukan dalam melaksanakan penelitian 

berikutnya yang sejenis 


