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MOTIVASI, KEBIASAAN BELAJAR DAN LINGKUNGAN BELAJAR 
BERPENGARUH TERHADAP PRESTASI BELAJAR DALAM MATA 

KULIAH AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I 

Ainur Rosyidah 

Abstraksi 

 
keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh perubahan dan pembaharuan 

dalam segala unsur-unsur yang mendukung pendidikan. Adapun unsur tersebut 
adalah dosen, mahasiswa, alat dan metode, materi dan lingkungan pendidikan, 
semua unsur tersebut saling terkait dalam mendukung tercapainya tujuan 
pendidikan. Mata kuliah akuntansi keuangan menengah merupakan salah satu dari 
mata kuliah keterampilan yang mengarah pada profesionalisme bidang akuntansi. 
Prestasi akademik yang dicapai mahasiswa akuntansi khususnya dalam mata 
kuliah akuntansi keuangan menengah, merupakan hasil interaksi antara berbagai 
faktor yang mempengaruhinya baik dalam diri mahasiswa maupun dari luar 
mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa mahasiswa akuntansi 
UPN “Veteran” Jawa Timur, diketahui bahwa sebesar 71,4% mengatakan bahwa 
mereka tidak belajar setiap hari, 39% mereka tidak nyaman belajar di kelas, 
82,1% Akuntansi Keuangan Menengah sulit, 53,6% mereka mengambil mata 
kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 lebih dari satu kali. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk membuktikan secara empiris apakah motivasi, kebiasaan belajar dan 
lingkungan belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar mahasiswa S1 akuntansi 
dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah I. 

Sampel yang diambil berjumlah 61 mahasiswa reguler S1 Akuntansi UPN 
“Veteran” Jawa Timur angkatan 2007 yang telah mengambil mata kuliah 
akuntansi keuangan menengah dan tercatat sebagai mahasiswa yang masih aktif 
pada tahun ajaran 2009/2010 dengan teknik simple random sampling. Sumber 
data yang diperoleh dari penyebaran kuisioer, kemudian dianalisis menggunakan 
teknik analisis regresi linier berganda dan diuji dengan Uji F dan Uji t. 

Dari hasil pengujian diperoleh kesimpulan bahwa kesesuaian model 
analisis untuk motivasi, kebiasaan belajar dan lingkungan belajar berpengaruh 
signifikan terhadap prestasi belajar, sedangkan secara parsial hanya kebiasaan 
belajardan lingkungan belajar yang berpengaruh signifikan terhadap prestasi 
belajar mahasiswa S1 akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur dalam mata kuliah 
Akuntansi Keuangan Menengah I. 
 

Key word : motivasi, kebiasaan belajar, lingkungan belajar, prestasi belajar.  

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi, negara kita mengalami perubahan yang pesat dalam 

berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, hal ini dikarenakan adanya 

kesadaran manusia akan arti pentingnya pendidikan, melalui pendidikan manusia 

dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya secara menyeluruh, sehingga 

pendidikan pula kemajuan suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia, dapat 

dicapai.  

Menurut wahyuni (2007) keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh 

perubahan dan pembaharuan dalam segala unsur-unsur yang mendukung 

pendidikan. Adapun unsur tersebut adalah dosen, maha siswa, alat dan metode, 

materi dan lingkungan pendidikan, semua unsur tersebut saling terkait dalam 

mendukung tercapainya tujuan pendidikan.  

Mahasiswa pada suatu perguruan tinggi swasta terdiri dari berbagai ragam 

sikap dan nilai sebagai pengalaman individu yang juga merupakan refleksi 

keberadaan keluarga dan budaya, selanjutnya lembaga berupaya memberi 

stimulasi untuk menggali dan menumbuhkan serta mengembangkan potensi yang 

dimiliki untuk mewujudkan pretasi mahasiswa secara optimal. Dalam 

penyampaian materi, setiap dosen menggunakan teknik dan metode yang berbeda, 

namun demikian satu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa metode tersebut 

1 
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diharapkan mampu memberikan pemahaman optimal pada mahasiswa (Munari, 

2009). 

Mengingat sangat pentingnya pendidikan bagi kehidupan, pendidikan 

harus dilaksanakan sebaik-baiknya dalam segala lapisan masyarakat sehingga 

memperoleh hasil yang maksimal. Mahasiswa termasuk dalam suatu lapisan 

masyarakat, oleh sebab itu, suatu lembaga pendidikan harus berusaha untuk 

menggali dan menumbuhkan serta mengembangkan potensi yang dimiliki untuk 

mewujudkan prestasi mahasiswa secara optimal, untuk itulah, dalam rangka 

mendukung perkembangan dan penyerapan materi akuntansi oleh para mahasiswa 

dibutuhkan pendidikan yang baik.   

Salah satu bidang kejuruan yang bertujuan profesionalisme pada jenjang 

perguruan tinggi atau program strata-1 (S1) adalah bidang akuntansi. Mata kuliah 

akuntansi keuangan menengah marupakan salah satu bagian akuntansi yang 

dipelajari mahasiswa programm strata-1 (S1) akuntansi, dalam upaya 

meningkatkan prestasi belajar dirasa perlu dilakukan optimalisasi fungsi semua 

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar dalam mata kuliah Akuntansi 

Keuangan Menengah 1 dan optimalisasi interaksi antara faktor-faktor yang terkait 

di dalamnya. 

Kenyataan yang terjadi, prestasi belajar yang dicapai oleh para mahasiswa 

kurang optimal, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara pendahuluan 

terhadap 28 mahasiswa dari 154 mahasiswa angkatan 2007 UPN “Veteran jatim” 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi blajar dalam mata kuliah 
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Akuntansi Keuangan Menengah 1,  sebanyak 20 mahasiswa atau sebesar 71,4% 

mengatakan bahwa mereka tidak belajar setiap hari, sebanyak 11 mahasiswa atau 

sebesar 39% mengatakan mereka tidak nyaman belajar di kelas. Sebanyak 23 

mahasiswa atau 82,1% mengatakan bahwa Akuntansi keuangan menengah sulit. 

Sebanyak 15 mahasiswa atau 53,6% mengatakan bahwa mereka 

mengambil mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 lebih dari satu kali, hal 

yang memprihatinkan sebanyak 21 mahasiswa atau 75%  menyatakan bahwa 

pertama kali mereka mengambil mata kuliah ini mendapatkan nilai diantara C+ 

sampai dengan D. 

Hasil tersebut tentu saja tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh 

para dosen maupun mahasiswa itu sendiri, dimana mahasiswa akuntansi 

seharusnya menguasai materi dan memiliki pemahaman yang cukup baik dalam 

mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, dengan penguasaan dan pemahaman 

yang baik pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menempuh atau 

mengambil mata kuliah akuntansi yang lainnya dengan landasan materi yang 

cukup baik. 

Keberhasilan seorang masiswa dalam belajar dapat dilihat dari prestasi 

belajar mahasiswa yang bersangkutan, di dalam pendidikan mahasiswa akan 

dinilai keberhasilannya melalui tes hasil belajar. Hasil yang diharapkan adalah 

prestasi belajar yang baik karena setiap orang menginginkan prestasi yang tinggi, 

baik mahasiswa, dosen, kampus, maupun orang tua hingga masyarakat, namun 

antara mahasiswa satu dengan  mahasiswa yang lainnya berbeda dalam 
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pencapaian prestasi belajar, ada yang mampu mencapai prestasi yang tinggi, 

namun ada juga mahasiswa yang rendah prestasi belajarnya.  

Adanya perbedaan prestasi belajar mahasiswa banyak dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam 

individu seperti kecerdasan, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan dan 

kesiapan.  

Faktor eksternal adalah semua faktor yang bersumber dari luar seperti 

lingkungan. Lingkungan ini terdiri dari tiga yaitu lingkungan keluarga, 

lingkungan kampus, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga meliputi 

cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. 

Lingkungan kampus meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi dosen dengan 

mahasiswa, relasi mahasiswa dengan mahasiswa, disiplin kampus, alat pelajaran, 

waktu kampus dan lain-lain. Sedangkan lingkungan masyarakat meliputi keadaan 

mahasiswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan 

masyarakat (Wahyuni ,2007:20-21) 

Gainen dan Locatelli (dalam Faridah, 2003:79) menyebutkan nilai 

pendidikan sebagai salah satu sistematik collection, interprestasi dan penggunanan 

informasi mengenai karakteristik mahasiswa, lingkungan pendidikan, hasil 

pembelajaran dan kepuasan klien terhadap kinerja mahasiswa yang meningkat 

serta adanya keberhasilan secara professional, dengan demikian, input yang 
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diperoleh mahasiswa dapat menghasilkan output secara optimal sebagai salah satu 

indikasi kualitas skill serta adanya unsur profesinalisme. DeMong, Lendgren, Jr 

abd Perry dalam “Design and Assesement Program for Accounting” 

mengemukakan bahwa  ada dua keahlian intelektual yang penting untuk suatu 

keberhasilan profesi yaitu kemampuan dalam berpikir kritis dan kreatif sehingga 

wajar jika seseorang yang professional akan berupaya mengetahui timbulnya 

permasalahan dan berupaya mencari jawaban dari suatu faktor penyebab 

permasalahan tersebut.  

Penelitian ini, akan dikaji faktor-faktor yang diduga mempunyai hubungan 

dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian hasil belajar mata kuliah 

Akuntansi Keuangan Menengah 1 (AKM 1). Kemerosotan akademik mahasiswa 

disebabkan oleh faktor-faktor internal remaja itu sendiri seperti motivasi dan cara 

belajar mahasiswa. di samping itu, faktor-faktor eksternal seperti lingkungan turut 

mendukung prestasi belajar mahasiswa.  

Identifikasi awal yang dilakukan peneliti tentang permasalahan yang 

dihadapi para mahasiswa dalam memahami mata kuliah Akuntansi Keuangan 

Menengah 1 (AKM 1).  peneliti ingin mengetahui penyebab yang mempengaruhi 

prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 

(AKM 1), maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti tertarik untuk meneliti : 

”Motivasi, Kebiasaan Belajar dan Lingkungan Belajar Berpengaruh 

Terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa Dalam Mata Kuliah Akuntansi 
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Keuangan Menengah 1 (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi UPN 

“Veteran” Jawa Timur)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan dapat dirumuskan 

tiga masalah sebagai berikut: 

 “Apakah motivasi, kebiasaan belajar, dan lingkungan belajar berpengaruh 

terhadap prestasi belajar mahasiswa strata-1 (S1) akuntansi dalam mata kuliah 

Akuntansi Keuangan Menengah 1”. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai 

berikut: 

 “Untuk membuktikan pengaruh motivasi, kebiasaan belajar, dan lingkungan 

belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa dalam mata kuliah Akuntansi 

Keuangan Menengah 1 di UPN “Veteran” Jatim”. 

1.4. Manfaat penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang 

telah diperoleh dibangku kuliah dan diharapkan dapat menmabah 

wawasan dan pengetahuan peneliti akan ilmu akuntansi. 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim : 
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



7 

 

 

 

2.   Bagi Program Study 

Dapat memberikan saran yang ilmiah sehingga dapat dipergunakan 

sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk 

memperbaiki sistem yang ada demi menciptakan lulusan yang handal. 

Sebagai sumbangan pikiran serta untuk menambah perbendaharaan 

perpustakaan dan literatur yang nantinya akan berguna bagi para 

mahasiswa sebagai studi perbandingan mencari data otentik tentang 

masalah yang dikehendaki. 

3. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dengan penelitian ini dapat lebih menumbuhkan kepedulian 

mahasiswa dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1, karena 

ternyata penguasaan penuh terhadap Akuntansi Keuangan Menengah 1 

sangat dibutuhkan sebagai bekal mata kuliah akuntansi yang lain. 

4. Bagi Dosen 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam 

merancang tuugas-tugas kelas dan rumah sebagai dasar untuk menilai 

dan memperbaiki kurikulum pelajaran akuntansi, dan juga sebagai 

pertimbangan dalam memperbaiki metode pengajaran di dalam kelas.   
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