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ABSTRAK 
 

Pada hakikatnya pendidikan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh 
manusia untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih sempurna. 
Pendidikan juga merupakan suatu kekuatan dinamis yang sangat berpengaruh 
terhadap pengembangan fisik ,mental, etika dan seluruh aspek kehidupan 
manusia. Prestasi belajar yang diraih atau dicapai seorang mahasiswa merupakan 
hasil interaksi belajar dan berbagai faktor yang mempengaruhinya, salah satunya 
adalah aktivitas belajar, dalam interaksi belajar motivasi memegang peranan 
penting, karena interaksi belajar mahasiswa sudah tentu dipengaruhi oleh 
motivasi. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 359 mahasiswa UPN “Veteran” 
Jatim. Sampel yang digunakan adalah simple random sampling yaitu berjumlah 
78 orang. Data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Sedangkan teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis Regresi Linier 
Berganda. Hasil analisis kemudian di analisis dengan uji asumsi klasik, uji F dan 
uji t (parsial). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kebiasaan mengikuti 
kuliah tidak memberikan kontribusi terhadap prestasi akademik mahasiswa 
akuntansi UPN “Veteran” Jatim, sedangkan variabel kebiasaan membaca buku 
dan kunjungan ke perpustakaan memberikan kontribusi terhadap prestasi 
akademik mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jatim. Selain itu, variabel 
kebiasaan mengikuti kuliah dan kebiasaan membaca buku teks berpengaruh tetapi 
tidak memberikan kontribusi terhadap prestasi akademik, sedangkan kunjungan ke 
perpustakaan memberikan kontribusi terhadap prestasi akademik. 
 
Kata kunci : Kebiasaan mengikuti kuliah, Kebiasaan membaca buku teks, 

Kunjungan ke perpustakaan dan Prestasi akademik. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan mempunyai peran sangat penting dalam 

peningkatan mutu sumber daya manusia menuju jenjang profesionalisme. 

Landasan yang paling mendasar dalam pembentukan seorang 

profesionalisme yang berkualitas, mampu bersaing dan memiliki 

keunggulan kompetitif dapat dicapai melalui pendidikan tinggi yang 

berintegrasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, agar arah 

pendidikan itu dapat sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu suatu 

kondisi yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan yaitu, 

menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang baik, 

ketrampilan profesionalisme dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Kondisi 

yang mendukung tercapainya pendidikan antara lain, orientasi 

profesionalisme, kualitas pengajaran dan partisipasi semua personil yang 

ada dalam lingkungan pendidikan tersebut. 

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia, pendidikan yang memadai akan dapat membuat manusia 

mempunyai kesempatan memperbaiki kehidupanya dan lebih terbuka 

menerima berbagai inovasi, memperluas cakrawala dan mempertajam 

pemahaman berbagai fenomena (Afifah,2004:1) 
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Pada hakikatnya pendidikan merupakan sesuatu yang dilakukan 

oleh manusia untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih 

sempurna. Pendidikan juga merupakan suatu kekuatan dinamis yang 

sangat berpengaruh terhadap pengembangan fisik ,mental, etika dan 

seluruh aspek kehidupan manusia  

 Mempersiapkan diri menghadapi tantangan era global, suatu 

lembaga pendidikan perlu mengkaji ulang mengenai metode pembelajaran 

sebagai jawaban terhadap tantangan yang ada, hal ini dikarenakan 

pengetahuan ilmiah adalah suatu ilmu yang berkembang secara terus-

menerus, baik secara lambat maupun cepat, dalam pendidikan formal 

belajar menunjukan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada 

taraf terakhir akan didapatkan output yang di harapan yaitu ketrampilan, 

kecakapan dan pengetahuan baru. Hasil dari proses tersebut tercemin 

dalam prestasi belajar, bagi pendidik dapat menyediakan informasi yang 

tepat dalam rangka mempersiapkan peserta didiknya untuk menyongsong 

profesionalisme bisnis ke depan. 

Menurut (El. Qudsi :2010) ada dua tujuan dalam proses belajar 

mengajar di perguruan tinggi ,yaitu: 

1. Tujuan lembaga pendidik dalam menyediakan sumber pengetahuan 

dan pengalaman belajar (Knowledge and Learning Experiences) 

2. Tujuan individual mereka yang belajar (mahasiswa). 

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



3 
 

Prestasi belajar yang diraih atau dicapai seorang mahasiswa 

merupakan hasil interaksi belajar dan berbagai faktor yang 

mempengaruhinya, salah satunya adalah aktivitas belajar, dalam interaksi 

belajar motivasi memegang peranan penting, karena interaksi belajar 

mahasiswa sudah tentu dipengaruhi oleh motivasi. Aktivitas belajar 

mahasiswa merupakan suatu usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh perubahan dari dalam individu yakni tingkah laku. Prestasi 

belajar adalah hasil yang diperoleh dari suatu ativitas baik individu 

maupun kelompok yang mengakibatkan perubahan tingkah laku untuk 

kemajuan individu itu sendiri ataupun kelompok, dalam penelitian Farida 

(2002) menyebutkan bahwa kebiasaan belajar dan prestasi belajar 

merupakan manifestasi mahasiswa dalam proses belajar, karena cara 

belajar yang tepat akan membawa hasil yang memuaskan, sedangan cara 

belajar yang kurang tepat akan menyebabkan hasil yang kurang 

memuaskan. 

Menurut Arismunandar (1996) mengatakan bahwa berkembangnya 

pengkajian mengenai sekolah efektif tidak terlepas dari terjadinya 

perubahan orientasi data melihat hasil belajar mahasiswa seperti 

karateristik sosial, economic, ras, latar belakang keluarga dan faktor 

material seperti ukuran kelas ,sekolah, besarnya anggaran, perpustakaan 

dan perlengkapan, apabila dicermati, langkah tersebut tidak dapat 

direalisasikan dengan mudah, artinya antar satu faktor  dengan yang lain 

tersebut harus saling mendukung. Tujuan pendidikan yang ditetapkan, 
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penetapan kurikulum  sesuai dengan tujuan, mahasiswa yang mampu 

memenuhi target dalam kurikulum, proses pengajaran serta evaluasi secara 

continue terhadap hasil yang diperoleh dapat terwujud dengan baik, jika 

komponen atau unsur yang terlibat di dalamnya dapat berpartisipasi secara 

aktif. Salah satu contoh pembinaan tenaga edukatif harus dipacu untuk 

meningkatan kemampuan terhadap esensi  ilmu pengetahuannya  sesuai 

dengan spesifikasinya masing-masing sehinga kadar intelektualnya tidak 

diragukan lagi. Contoh lain adalah, mahasiswa PTS yang betul-betul 

mempertahankan kualitas akan melakukan perekrutan mahasiswa secara 

aktif, tidak mempertimbangkan dari segi  kuantitas atau financial saja, 

tetapi lebih menekankan  tanggung jawab  moral serta intelektual pada 

mahasiswa.  

Menurut Gainen dan Locatelli (1995) dalam Farida (2002) 

menyebutkan, nilai pendidikan sebagai satu sistematis colection, 

interprestasi dan penggunaan informasi mengenai karakteristik mahasiswa, 

lingkungan pendidikan nilai pembelajaran dan kepuasan klien terhadap  

kinerja mahasiswa yang meningkat, serta adanya keberhasilan secara 

profesional,dengan input  yang diperoleh mahasiswa dapat menghasilkan 

ouput secara optimal sebagai salah satu indikasi kualitas skill serta adanya 

unsur profesionalisme.  

DeMong,Lindgren jr and Perry dalam” design and assement 

program for accounting” dalam Farida (2002) mengemukakan adanya dua 

keahlian intelektual yang penting untuk suatu keberhasilan profesi yaitu, 
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kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif sehingga wajar seorang 

profesional akan berupaya mengetahui timbulnya permasalahan dan 

berupaya mencari jawaban dari faktor  penyebab permasalahan tersebut. 

Riset  dalam pendidikan akuntansi tidak hanya mengajarkan hasil 

penelitian kepada mahasiswa saja, tetapi lebih jauh memahami perilaku 

dan prestasi mahasiswa akuntansi melalui riset, yang pada ahirnya 

disampaikan kepada mahasiswa akuntansi dalam bentuk kebijaksanaan 

dan pembaharuan sistem,seperti kurikulum (Afifah 2004:3).  

Mahasiswa yang memahami kecenderungan gaya belajarnya atau 

kecenderungan gaya belajarnya mirip dosen pengampu, akan memiliki 

IPK yang tinggi atau strategi belajar kelompok memungkinkan kegiatan 

tutorial diantara mahasiswa sendiri, sehingga diharapkan mengurangi rasa 

malu untuk bertanya (Pujiningsih ,2009:230) 

Kebiasaan belajar mahasiswa erat kaitanya dengan penggunaan 

waktu, baik untuk belajar maupun untuk kegiatan  lain yang menunjang 

belajar, belajar yang efisien dapat dicapai apabila menggunakan strategi 

yang tepat, yakni adanya pengaturan waktu, baik untuk mengikuti kuliah, 

belajar dirumah, belajar bersama dalam kelompok, maupun untuk 

mengikuti ujian. Strategi belajar yang efisien akan mengarah pada hasil 

belajar yang maksimal, dorongan untuk membiasakan belajar dengan baik 

perlu diberikan karena akan mengarah pada suatu pembentukan sikap 

dalam bertindak. Untuk itu, yang terpenting adalah adanya motivasi dari 
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individu untuk terbiasa belajar secara tepat, efektif dan efisien (Afifah 

,2004:3).  

Pada penelitian ini akan menguji kembali pengaruh perilaku belajar 

terhadap prestasi akademik dengan variabel dependen yang digunakan 

pada penelitian ini yaitu prestasi akademik mahasiswa yang diporsikan 

dengan rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif semester 7 tahun ajaran 2012 

sampai 2013 angkatan 2009 dan 2010. Variabel independen pada 

penelitian ini adalah perilaku belajar yang dikembangkan menjadi tiga 

variabel yaitu kebiasaan mengikuti pelajaran, kebiasaan membaca buku 

teks dan kunjungan ke perpustakaan.  

Adapun tabel tentang prestasi akademik Mahasiswa Akuntansi 

Universitas Pembangunan Nasional adalah 

Sumber : Bagian Akademik Universitas Pembangunan 
Nasional “Veteran” Jawa Timur   

 

 

 

Tabel 1.1 Tingkat IPK Mahasiswa Jurusan Akuntansi Tahun 
Ajaran  2012-2013 Universitas Pembangunan Nasional 
“Veteran” Jawa Timur  

 

 

      IPK Tingkat IPK Mahasiswa Semester  Ganjil 

    < 2,50                        27,8% 

    2,50-3,0                        55,8% 

     >3,00                        16,4% 
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Berdasarkan tabel tersebut menunjukan bahwa mahasiswa 

akuntansi tahun ajaran 2012-2013 rata-rata masih banyak yang memilki 

tingkat IPK diantara <2,50 sebesar 27,8 % dan IPK 2,5 sampai 3 sebesar 

55,7% sedangkan untuk IPK lebih dari 3 sebesar 16,4%. Padahal kita 

ketahui bahwa untuk bersaing dibursa kerja dibutuhkan IPK> 3,00 

berdasarkan informasi terakhir calon pendaftaran BUMN dan CPNS 

dibutuhkan IPK minimal 3,25 untuk Bank dan Perusahaan IPK minimal 

3,01, hanya perusahaan tertentu saja yang bisa menerima IPK dibawah 

rata-rata 3,00 (bursakerja:2013).   

 Uraian diatas dapat kita ketahui masih minimnya mahasiswa 

Akuntansi yang mempunyai IPK lebih dari 3.00, hal ini kemungkinan 

yang bisa disebabkan oleh kebiasaan belajar yang dilakukan mahasiswa. 

Padahal kebiasaan belajar dan prestasi akademik merupakan manifestasi 

mahasiswa dalam proses belajar, karena cara belajar yang dipergunakan 

turut menentukan hasil belajar atau prestasi akademik. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul ”FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI PERILAKU BELAJAR MAHASISWA 

TERHADAP PRESTASI AKADEMIK (Study Kasus Pada 

Mahasiswa Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” 

Jawa Timur) 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas ,maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah dengan penerapan keberhasilan perilaku belajar yang 

meliputi kebiasaan absensi pelajaran (X1),kebiasaan membaca 

buku teks (X2) dan kunjungan ke perpustakaan (X3), berpengaruh 

terhadap prestasi belajar yang diraih oleh mahasiswa? 

2. Dari faktor-faktor diatas, manakah yang mempunyai pengaruh 

lebih dominan   terhadap prestasi belajar? 

1.3.TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan  latar belakang permasalahan dan rumusan masalah 

diatas ,maka tujuan penelitian ini adalah: “untuk mengkaji secara empiris 

pengaruh penerapan keberhasilan perilaku belajar antara lain meliputi 

kebiasaan absensi pelajaran (X1),kebiasaan membaca buku teks (X2) dan 

kunjungan ke perpustakaan (X3), berpengaruh terhadap prestasi belajar 

yang diraih oleh mahasiswa”  

1.4.MANFAAT PENELITIAN 

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak antara lain: 

1. BAGI UNIVERSITAS 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

dunia  kependidikan, bagaimana mendesaian proses belajar mengajar 

terutama yang berkaitan dengan kependidikan akuntasi sehingga dapat 

menghasilkan output yang berkualitas di dalam menyongsong  

profesionalisme bisnis ke depan dan dapat digunakan untuk menambah 

perbendaharaan kepustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran 

“Jawa Timur, khususnya fakultas Ekonomi sehingga dapat digunakan 

sebagai refrensi bagi peneliti yang lain.   

    2.BAGI PENELITI 

Hasil penelitian ini dapat melatih cara berpikir secara ilmiah dan 

sebagai sarana menerapkan ilmu pengetahuan dan teori-teori  yang telah 

diperoleh di bangku kuliah dan di harapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peneliti dalam setiap permasalahan yang dihadapinya.  

3. BAGI PEMBACA 

Bagi mahasiswa Akutansi yang menjadi objek penelitian, hasil 

penelitian ini dapat diharapkan dapat digunakan mahasiswa sebagai bahan 

acuan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang cara belajar 

yang baik dan tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dimiliki 

serta untuk bersaing di dalam dunia kerja nantinya. 
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