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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan pada semua lembaga pendidikan merupakan 

upaya pembangunan sumber daya manusia. Karena melalui pendidikan 

diharapkan akan lahir generasi yang cerdas, terampil, unuk melaksanakan 

pembangunan di segala bidang. Kualitas sumber daya manusia berkaitan erat 

dengan kualitas pendidikan yang merupakan rangkaian dari pendidikan tingkat 

dasar, menegah, dan tinggi. 

Pendidikan tinggi sebagai lembaga yang membekali peserta didik dengan 

penekanan nalar, pemahaman pengetahuan serta penguasaan konsep berdasarkan 

keterkaitan antara teori dengan pengaplikasiannya dalam dunia praktik, berperan 

penting menumbuhkan kemandirian peserta didik dalam proses pembelajaran 

yang diikutinya. Dalam Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 1  

menjelaskan bahwa pendidikan adalah 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasanan 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. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut, pendidikan harus dilakukan dengan 

kesadaran dan proses pembelajaran yang direncanakan. Pendidikan dapat 

dilaksanakan melalui beberapa jalur dan salah satunya adalah pendidikan formal 

yang diselenggarakan di perguruan tinggi. Jalur pendidikan ini mempunyai 

jenjang pendidikan diploma, sarjana hingga doctor. 

Universitas merupakan bentuk kelembagaan perguruan tinggi yang terdiri 

atas fakultas-fakultas dan masing-masing fakultas mempunyai jurusan atau 

program studi. Salah satu perguruan tinggi di kota Surakarta adalah Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Universitas ini merupakan salah satu bentuk 

pendidikan tinggi yang bersifat formal dengan berbagai program studi. Salah 
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satu studi yang ada di Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu Program 

Studi Pendidikan Akuntansi. Program studi pendidikan akuntansi menuntut 

siswa untuk memahami konsep dan teori akuntansi serta mempunyai 

kemampuan untuk mengelola pembukuan.  Hal tersebut bertujuan untuk 

menghasilkan guru yang professional bidang pendidikan akuntansi. Salah satu 

cara untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap pelajaran akuntansi 

adalah dengan penguasaan materi akuntansi.  

Di era globalisasi ini tidak sedikit mahasiswa yang kurang menguasai mata 

kuliah yang diajarkan oleh dosen pengampu, kebanyakan dari mereka hanya 

datang kuliah  dan mendengarkan apa yang di jelaskan oleh dosen namun tidak 

mengerti apa yang sedang  dibicarakan dan materi apa yang disampaikan. Dapat 

dikatakan tubuh berada di dalam kelas tetapi pikiran tidak fokus pada pelajaran. 

Akibatnya pada waktu selesai kuliah mahasiswa tidak dapat ilmu apapun dari 

pelajaran yang disampaikan oleh dosen dan ketika akan menghadapi ujian 

kebanyakan  mahasiswa hanya menghafal materi pada malam - malam 

sebelumnya, dan ketika melalui ujian hanya berusaha mengingat- ingat materi 

yang telah dihafalkan sehingga hasil ujian kurang maksimal dan nilai Indeks 

Prestasi Kumulatif atau IPK yang diperoleh tidak maksimal.  

Nurgiyantoro (2016:162) menyatakan bahwa penguasaan merupakan 

kemampuan seseorang yang dapat diwujudkan baik dari teori maupun praktik. 

Seseorang dapat dikatakan menguasai sesuatu apabila orang tersebut mengerti 

dan memahami materi atau konsep tersebut sehingga dapat menerapkannya pada 

situasi atau konsep baru.  

Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang dapat  memahami atau menguasai  

sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih 

rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. 

Lebih baik lagi apabila siswa dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa 

yang dia pelajari dengan permasalahan-permasalahan yang ada disekitarnya 

Keberhasilan suatu pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat 

menguasai materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Materi 

pelajaran itu sendiri adalah pengetauan yang bersumber dari mata 

pelajaaran yang diberikan disekolah. Sedangkan mata pelajaran



3 
 

 

 

itu sendiri adalah pengalaman-pengalaman manusia masa lalu yang 

disusun secara sistematis dan logis kemudian diuraikan dalam buku-

buku pelajaran dan selanjutnya isi buku itu harus dikuasai siswa. 

Kadang-kadang siswa tak perlu memahami apa gunanya mempelajari 

bahan tersebut. Oleh karena kriteria keberhasilan ditentukan oleh 

penguasaan materi pelajaran, maka alat evaluasi yang digunakan 

biasanya adalah tes hasil belajar tertulis. (Sanjaya, 2011:98) 

 

Jadi dapat dikatakan bahwasannya untuk mengetahui mahasiswa dalam 

penguasaan materi pelajaran  juga perlu diukur melalui tes  hasil belajar. 

Menurut Sudjana (2004:22) hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dapat dikatakan 

hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh mahasiswa melalui kegiatan belajar 

dalam mata kuliah pendidikan akuntansi yang dibuktikan dengan suatu tes dan 

hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk angka maupun huruf. Salah 

satu mata kuliah di program studi pendidikan akuntansi adalah materi kuliah 

Akuntansi Harga Pokok Produk. 

Pada mata kuliah Akuntansi Harga Pokok Produk mahasiswa mempunyai 

penguasaan materi yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari masih 

banyaknya mahasiswa yang tidak paham tentang soal yang dikeluarkan pada 

saat Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS), 

meskipun ujian tersebut bersistem open book. Sehingga banyak mahasiswa yang 

tidak mampu mengerjakannya dan hanya mengerjakan sebisanya dan hasil 

belajarnya pun belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan 

banyak yang mengulang di semester Pendek ataupun disemester depan. 

Pada dasarnya mahasiswa menguasai materi setelah dosen menerangkan, 

namun dalam menguasai materi tersebut ada yang cepat dan ada yang lambat. 

Dalam proses belajar mengajar ini  tentunya dosen mengharapkan peserta 

didiknya menguasai materi yang diajarkan selama satu semester. Dengan 

penguasaan materi tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. 

Jadi dapat dikatakan terdapat kesenjangan antara kenyataan saat ini  

(penguasaan materi akuntansi harga pokok produk mahasiswa yang belum 

maksimal) dengan harapan yang diinginkan oleh dosen. Terdapat faktor – faktor 
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yang dapat mempengaruhi penguasaan materi mahasiswa sekaligus 

keberhasilan belajar mahasiswa. 

Menurut Slameto (2010:54) faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan 

materi seseorang ada 2 yaitu, faktor internal dan faktor eskternal. Faktor internal 

adalah keadaan atau kondisi jasmani dan rohani  siswa. Faktor yang berasal dari 

diri siswa meliputi aspek fisiologis dan aspek psikolog. Sedangkan faktor 

eksternal yaitu kondisi lingkungan disekitar siswa yang meliputi fakor keluarga, 

faktor sekolah, dan faktor masyarakat. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi penguasaan materi mahasiswa 

adalah penggunaan media pembelajaran yang mudah dipahami oleh peserta 

didik. Penggunaan media pembelajaran salah satu jenis metode yang bisa 

dilakukan oleh dosen agar pembelajaran tidak monoton. 

Media pembelajaran adalah suatu perantara yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi dengan merangsang siswa untuk belajar. Adanya 

media diharapkan pembelajaran akan lebih mudah bagi mahasiswa maupun 

dosen, karena media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan ruang dan 

waktu dalam belajar. 

Penggunaan media pembelajaran juga dapat memberikan motivasi bagi 

mahasiswa untuk belajar. Namun, pada saat pelaksanaan pembelajaran 

penggunaan media pembelajaran masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari 

kurang bervariasinya media yang digunakan dosen dalam mata kuliah Akuntansi 

Harga Pokok Produk. Dosen masih terpaku pada buku sehingga semangat 

mahasiswa untuk berlatih menjadi rendah. 

Menurut Sundayana, Rostiana (2014:5) “ Media adalah komponen sumber 

belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional di lingkungan 

siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar.’’ Menurut Sudjana dan Rivai 

(2002:7) mengemukakan bahwa: 

Melalui penggunaan media pengajaran diharapkan dapat mempertinggi 

kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya dapat 

mempengaruhi kualitas hasil belajar siswa. Beberapa jenis media yang 

bisa digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran dapat 

digolongkan menjadi media grafis, media fotografis, media tiga dimensi, 

media proyeksi, media audio dan lingkungan sebagai media pengajaran. 
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Dengan adanya media pembelajaran yang baik dan optimal diharapkan 

dapat meningkatkan penguasaan materi Akuntansi Harga Pokok pada 

mahasiswa. Sehingga mahasiswa menjadi bersemangat untuk belajar dan hasil 

belajar yang dicapai dapat maksimal. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kegiatan belajar adalah disiplin 

belajar mahasiswa. Di dalam pengelolaan pengajaran, disiplin merupakan suatu 

masalah penting. Tanpa adanya kesadaran akan keharusan melaksanakan aturan 

yang sudah ditentukan sebelumnya pengajaran tidak mungkin mencapai target 

yang maksimal. Menurut Slameto (2010:67) “Agar siswa belajar lebih maju, 

siswa harus disiplin baik di sekolah, di rumah dan di perpustakaan.’’ 

Seorang mahasiswa perlu memiliki sikap disiplin dengan melakukan 

latihan yang memperkuat dirinya sendiri untuk selalu terbiasa patuh dan 

mempertinggi daya kendali diri (Saputro, 2012:81). Menurut Arikunto 

(2003:114) “Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian 

diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan di mana aturan tersebut diterapkan 

oleh orang yang bersangkutan maupun berasal dari luar’’. 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, ternyata masih terdapat 

mahasiswa yang kurang disiplin dalam hal belajar maupun perkuliahan. 

Kebiasaan belajar tidak disiplin seperti belajar hanya kalau ada tugas dan  waktu 

menjelang ujian saja sehingga hasil yang didapat kurang maksimal. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk 

mengangkat permasalahan tersebut dalam judul penelitian : “PENGUASAAN 

MATERI AKUNTANSI HARGA POKOK PRODUK DITINJAU DARI 

PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN DAN DISIPLIN BELAJAR 

PADA MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI ANGKATAN 2015 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA’’. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut: 

a. Mahasiswa masih belum maksimal dalam menguasai materi 

b. Penggunaan media pembelajaran yang belum optimal dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

c. Disiplin belajar mahasiswa yang kurang maksimal terlihat dari belajar kalau 

ada tugas ataupun saat menjelang ujian. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan dalam penelitian ini agar penelitian lebih 

terarah dan tidak terjadi perluasan kajian. Penelitian ini dibatasi pada 

penguasaan materi Akuntansi Harga Pokok Produk dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya sangat luas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan 

ini dibatasi pada penggunaan media pembelajaran dan disiplin belajar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, permasalahan penelitian dapat di 

rumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah  penguasaan materi Akuntansi Harga Pokok Produk pada 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2015 Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dipengaruhi oleh penggunaan media 

pembelajaran? 

b. Apakah penguasaan materi Akuntansi Harga Pokok Produk pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dipengaruhi oleh disiplin belajar mahasiswa? 

c. Apakah penguasaan materi Akuntansi Harga Pokok Produk pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta 

dipengaruhi oleh penggunaan media pembelajaran dan disiplin belajar 

mahasiswa? 
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E. Tujuan penelitian 

1. Tujuan Umum: 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penguasaan Materi 

Akuntansi Harga Pokok Produk Mahasiswa Pendidkan Akuntansi Angkatan 

2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta 

2. Tujuan Khusus: 

a. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran terhadap 

penguasaan materi Akuntansi Harga Pokok Produk pada mahasiswa  

Pendidikan Akuntansi  angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar terhadap penguasaan materi 

Akuntansi Harga Pokok Produk pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

angkatan 2015 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

c. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran  dan 

disiplin belajar terhadap penguasaan materi Akuntansi Harga Pokok 

Produk pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2015 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/sumbangan 

bagi ilmu pengetahuan dan pendidikan khususnya untuk meningkatkan 

pemahaman/penguasaan mahasiswa mengenai materi kuliah. 

2) Sebagai acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

2) Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi mahasiswa 

untuk meningkatatkan penguasaan materi dengan memperhatikan faktor-
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faktor yang ada di dalam maupun di luar diri mahasiswa yang dapat 

mempengaruhi pemahaman atau penguasaan materi belajar mereka. 

3) Bagi Dosen 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan bagi dosen agar 

lebih meningkatkan penggunaan media pembelajaran sehingga siswa 

lebih semangat mengikuti proses pembelajaran dan dapat meningkatkan 

kemampuan penguasaan belajar mahasiswa. 

 

 


