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ABSTRAK 

 
 

Tercapainya prestasi mahasiswa yang bagus disebabkan oleh berlangsungnya 
proses belajar mengajar yang efektif,. Namun sama halnya dengan istilah “manusia 
tak ada yang sempurna”, proses belajar mengajarpun juga tak bisa selalu sempurna. 
Terkadang terdapat kendala -  kendala atau hambatan yang membuat proses belajar 
mengajar itu menjadi tidak efektif dan prestasi mahasiswapun menjadi tidak 
maksimal. Oleh karena itu peneliti berupaya untuk mengeksplorasikan bagaimana 
peranan proses belajar mengajar bagi mahasiswa dalam meraih prestasinya. 

Metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian 
adalah menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi secara 
mendalam. 

Para informan yang terpilih adalah mahasiswa dan dosen fakultas ekonomi 
program studi akuntansi Universitas Pembanguan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 
yang masih aktif mengikuti kuliah dan masih aktif mengajar. Peneliti memilih mereka 
sebagai informan dikarenakan merekalah yang menjalankan proses belajar mengajar 
di kampus. 

Kesimpulan penelitian ini adalah proses belajar mengajar memang sangat 
berperan bagi mahasiswa dalam meraih prestasinya. hal ini terlihat dari adanya 
kendala yang menghambat proses belajar mengajar menjadi tidak efektif. Jika tak ada 
kendala dalam proses belajar mengajar, mahasiswa dapat menerima materi dengan 
baik dan mencapai nilai prestasi yang memuaskan. Namun sebaliknya apabila 
terdapat kendala dalam proses belajar mengajar, maka mahasiswapun akan 
mengalami kendala dalam menerima materi yang disampaikan di saat proses belajar 
mengajar berlangsung, akibatnya mahasiswa tak bisa mencetak prestasi sesuai dengan 
yang diinginkannya. 

 
Kata kunci : Belajar, Mengajar, Prestasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama di bidang 

transportasi dan komunikasi telah mempersempit jarak antara suatu Negara 

dengan Negara lainnya. Persaingan semakin terbuka dan lingkungan bisnis 

semakin kompleks. Hal tersebut mendorong upaya yang relevan dalam 

pengembangan sumber daya agar investasi dalam modal dan teknologi 

termanfaatkan dengan sebaik – baiknya. 

Sementara itu beberapa kalangan yang berkepentingan mengemukakan 

pendapat bahwa dunia perguruan tinggi kurang cepat menanggapi tuntutan 

persyaratan baru dunia kerja terhadap kemampuan, ketrampilan, dan sikap 

para lulusan di sektor modern. Berbagai kekurangan dikeluhkan, seperti: 

dasar pengetahuan yang kurang memadai, belum siap kerja, kurang produktif, 

kurang dapat bekerjasama dalam tim, dan lain sebagainya. Dikemukakan juga 

pendapat bahwa perguruan tinggi kurang antisipatif terhadap perkembangan 

besar yang akan dihadapi di masa depan dengan globalisasi dan pasar bebas 

Asia Pasifik. (http://www.dikti.org/artikel.html). Sesuai dengan kondisi yang 

demikian maka setiap perguruan tinggi baik swasta maupun negeri perlu 

memperhatikan seberapa besar tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang 
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dimiliki mahasiswa sehingga nantinya dapat diperoleh lulusan yang 

berkualitas. 

Sementara itu, di dalam menghadapi persaingan yang ketat tersebut, 

dewasa ini banyak sekali lulusan SMU atau SMEA yang berminat mengambil 

jurusan akuntansi, baik itu pada Universitas Swasta maupun Universitas 

Negeri. Hal ini dapat mereka lakukan dengan pertimbangan bahwa lulusan 

akuntansi lebih banyak dibutuhkan di perusahaan. Banyaknya polemik yang 

beranggapan bahwa ilmu akuntansi banyak dibutuhkan oleh perusahaan 

disebabkan karena hampir semua bidang pada perusahaan memerlukan 

pengetahuan akuntansi. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan perusahaan 

dimulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi selalu berhubungan 

dengan akuntansi. Makin tinggi tingkat wewenang dan tanggung jawab 

seseorang dalam struktur organisasi perusahaan, makin banyak konsep – 

konsep dan istilah – istilah akuntansi yang perlu diketahui (Rahayu, 2001). 

Akuntansi sebagai bahasa bisnis, sangat membantu dunia usaha dalam 

mengukur, mengkomunikasikan, dan menginterprestasikan informasi 

aktivitas keuangan. Dalam program studi akuntansi, mahasiswa akan diberi 

bekal mengenai penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan, perencanaan 

perpajakan, dan analisis laporan keuangan. Hal tersebut ditujukan untuk 

manajer dalam mengambil keputusan, penyusunan, dan pengembangan sistem 

informasi akuntansi, dan bagaimana memanfaatkan informasi akuntansi 

(Budhiyanto dan Nugraho, 2004). 
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Menurut Suwardjono (1999) dalam Lusia (2005), pemahaman akuntansi 

merupakan suatu kemampuan seseorang mengenal dan mengerti akuntansi. 

Tingkat pemahaman akuntansi dapat diukur dari nilai mata kuliah akuntansi 

yang meliputi; nilai pengantar akuntansi, nilai akuntansi keuangan menengah, 

nilai akuntansi keuangan lanjutan, nilai auditing, nilai teori akuntansi, nilai 

sistem akuntansi serta nilai perpajakan. 

Menurut Purwanto (1990: 102), belajar adalah suatu proses yang 

menimbulkan terjadinya suatu perubahan atau pembaharuan dalam tingkah 

laku dan kecakapan. Keberhasilan belajar tergantung dari bermacam – macam 

faktor. Faktor – faktor yang mempengaruhi belajar dapat dibedakan menjadi 

dua golongan, yaitu: 

a. Faktor yang ada pada diri individu itu sendiri yang disebut faktor  

individual, seperti : faktor kematangan pertumbuhan, kecerdasan,  

latihan, motivasi, dan faktor pribadi. 

b. Faktor yang ada di luar individu yang disebut faktor sosial, seperti :  

faktor keluarga, guru dan cara mengajarnya, alat – alat yang  

dipergunakan dalam belajar – mengajar, lingkungan, dan  

kesempatan yang tersedia. 

Slameto (2003: 2) mendifinisikan, “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”. Faktor – faktor yang mempengaruhi belajar 
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dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu : faktor intern adalah faktor 

yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, seperti : kesehatan, 

intelegence, minat, bakat, motif, kematangan dan kelelahan, sedangkan faktor 

ekstern adalah faktor yang ada di luar individu, seperti : keluarga, sekolah 

yang meliputi metode mengajar, kurikulum, alat pelajaran, dan sebagainya. 

Berdasarkan kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor 

intern dan faktor eksternal sangat mempengaruhi mahasiswa dalam proses 

penerimaan materi selama perkuliahan. Apabila kedua faktor tersebut tidak 

sejalan, maka akan mengakibatkan perkuliahan mengalami kegagalan. 

Berhasil tidaknya perkuliahan yang dilakukan mahasiswa dapat diukur 

melalui hasil evaluasi belajar mahasiswa pada akhir semester dan tingkat 

pemahaman serta kemampuan masing – masing individu dalam menerapkan 

apa yang sudah didapat selama perkuliahan pada dunia kerja. 

Berdasarkan hasil survey terhadap beberapa mahasiswa Akuntansi 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya 

angkatan 2004 – 2007 yang masih aktif dalam perkuliahan, menunjukkan 

bahwa alasan mahasiswa memilih jurusan akuntansi dikarenakan pada masa 

SMA dahulu, mereka berasal dari jurusan IPS dan ingin melanjutkan serta 

mengembangkan kemampuannya tersebut dengan mengambil jurusan 

akuntansi ketika kuliah. Selain itu juga ada yang mengambil jurusan 

akuntansi memang berdasarkan pertimbangan yang matang akan prospek 

kerja yang nantinya mereka dapatkan setelah lulus dari perkuliahan akuntansi. 
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Mereka beranggapan bahwa lulusan akuntansi banyak dibutuhkan di 

perusahaan – perusahaan. Namun tak jarang juga dari mahasiswa akuntansi 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang mengambil 

jurusan akuntansi berdasarkan dorongan orang bukan berdasarkan keinginan 

sendiri atau bakat yang dipunyai. Sehingga minat terhadap akuntansi tersebut 

sangatlah rendah. Rendahnya minat terhadap akuntansi tersebut akan 

mempengaruhi prestasi mahasiswa tersebut.  

Berdasarkan faktor kualitas dan potensi pengajar, mahasiswa banyak 

berpendapat bahwa sebagian dari dosen mereka seringkali terlalu cepat dalam 

menjelaskan suatu materi, kurang komunikasi dalam artian kurang melakukan 

pendekatan kepada mahasiswanya, sehingga dapat menghambat pemahaman 

mahasiswa terhadap suatu materi yang diperoleh, sedangkan dari faktor 

media pendidikan atau fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana yang 

menunjang proses belajar mengajar di Universitas Pembangunan Nasional 

“Veteran” Jawa Timur dirasa cukup, hanya saja terbatasnya buku dan kurang 

lengkapnya literatur – literatur akuntansi yang tersedia di perpustakan, 

sehingga kebutuhan mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan kurang 

terpenuhi. 

Namun demikian, nyatanya bukan alasan mengapa mereka mengambil 

jurusan akuntansi yang menjadi penghambat prestasi mahasiswa. Tetapi 

justru kurangnya pemahaman akuntansi merekalah yang menjadi 

penghambat. Seorang mahasiswa akuntansi dapat dikatakan paham akuntansi 
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apabila mereka mengerti dan menguasai beberapa mata kuliah pokok 

akuntansi yang meliputi: nilai pengantar akuntansi, nilai akuntansi keuangan 

menengah, nilai akuntansi keuangan lanjutan, nilai auditing, nilai teori 

akuntansi, nilai sistem akuntansi serta nilai perpajakan. Tetapi sayangnya, 

jika dilihat dari hasil survey yang  telah dilakukan peneliti terhadap beberapa 

mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” jawa Timur, masih banyak dari 

mahasiswa yang mengeluh kesusahan dan kurang paham akan beberapa mata 

kuliah pokok akuntansi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa, tidak semua 

dari mahasiswa akuntansi yang menyadari akan pentingnya  mata kuliah – 

mata kuliah tersebut bagi mahasiswa akuntansi. Sehingga tak banyak dari 

mahasiswa – mahasiswa yang mendapatkan IPK diatas 3.0 pada akhir 

perkuliahan. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “PERANAN PROSES BELAJAR MENGAJAR 

BAGI MAHASISWA DALAM MERAIH PRESTASI (Studi Empiris 

pada Mahasiswa Progdi Akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur) 
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1.2. Fokus Penelitian 

Setelah melakukan observasi secara umum pada Fakultas Ekonomi 

Program Studi Akuntansi,, UPN Veteran Jawa Timur selama tiga bulan, maka 

peneliti memutuskan Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UPN “Veteran” 

Jawa Timur sebagai tempat penelitian. Sebagai situasi sosialnya, pada 

universitas ini terdapat mahasiswa – mahasiswa serta dosen – dosen yang 

menjalankan proses belajar mengajar. 

Situasi sosial ini dipilih oleh peneliti karena banyak asumsi dari 

masyarakat yang menyatakan bahwa proses belajar mengajar berpengaruh 

secara langsung terhadap prestasi mahasiswa. 

Fokus penelitian  diarahkan pada : 

1. Dosen 

2. Sarana prasarana perkuliahan 

3. Lingkungan 

 

1.3. Permasalahan 

Berdasarkan Fokus Penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka 

masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana peranan proses belajar 

mengajar bagi mahasiswa dalam meraih prestasi. 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah untuk  

mengetahui peranan proses belajar mengajar bagi mahasiswa dalam meraih 

prestasi. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Menambah  pengetahuan dan pemahaman tentang beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi mahasiswa akuntansi serta melatih berfikir secara 

ilmiah dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan 

dengan praktek yang ada.  

2. Bagi Universitas 

Mampu memberikan umpan balik bagi pihak PT untuk dapat 

menghasilkan akuntan yang berkualitas dan memberikan masukan kepada 

pihak jurusan dalam menetapkan kebijaksanaan dimasa yang akan datang 

serta dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk keperluan penelitian 

selanjutnya dengan permasalahan yang sejenis. 

3. Bagi Pembaca 

Memberikan informasi kepada pembaca tentang beberapa faktor yang 

mempengaruhi prestasi mahasiswa akuntansi. 
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