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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah Penelitian  

Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber 

daya yang dimilikinya, yang mencakup sumber daya alam dan sumber 

daya manusia. Di Indonesia sendiri, kekayaan alamnya begitu luas dan 

sangat melimpah, namun apabila sumber daya manusianya tidak 

berkualitas, maka kekayaan alam yang dimiliki tidak dapat dimanfaatkan 

secara maksimal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia, terutama di Indonesia. 

Salah satu yang memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia di suatu negara adalah pendidikan. 

Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk 

menumbuhkembangkan potensi dan kualitas kemanusiannya. Pendidikan 

meningkatkan potensi dan kualitas manusia baik individu, kelompok, baik 

jasmani, rohani, spiritual, material maupun kematangan dalam berpikir. 

Pendidikan juga berperan sebagai investasi yang memberi keuntungan 

tersendiri dalam jangka panjang. Keuntungan tersebut akan diberikan 

kepada perilaku pendidikan, seperti peserta didik dan tenaga kependidikan 

bahkan terhadap bangsa dan pemerintahan.  

Dalam meningkatkan sumber daya manusia, pendidikan dapat 

ditempuh melalui jalur pendidikan formal, pendidikan informal dan 

pendidikan non formal. Pendidikan formal merupakan, pendidikan yang 

dilaksanakan di sekolah, pada umumnya yang mempertemukan siswa dan 

guru dalam kelas. Pendidikan informal adalah pendidikan dalam keluarga 

yang diberikan sejak anak dilahirkan. Pendidikan informal dapat 

berlangsung dimana saja dan tanpa adanya program yang tersusun secara 

formal. Pendidikan nonformal adalah pendidikan yang berlangsung 
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diluar sistem sekolah, seperti kursus bahasa asing, bimbingan belajar, dan 

kegiatan pendidikan yang tidak ada kaitannya dengan sistem sekolah. 

Pendidikan memiliki misi penting dalam pengembangan sumber 

daya manusia yang berkualitas sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 29 

Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban manusia yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis dan bertanggung jawab. 

 

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut, perlu 

ditingkatkannya mutu pendidikan yang salah satu faktornya adalah kualitas 

pendidik. Pendidik atau yang biasa disebut guru merupakan faktor penting 

dan memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan.  

Dalam mencetak pendidik atau guru yang berkualitas, Indonesia 

sendiri memiliki lembaga yang bertanggungjawab yaitu Lembaga 

Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). LPTK dituntut untuk selalu 

aktif dalam meningkatkan kompetensi lulusannya agar dapat bersaing di 

dunia global dan sesuai dengan kebutuhan jaman. Pembaruan di bidang 

pendidikan haruslah selalu dilaksanakan terus menerus agar dapat 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu LPTK yang akan mencetak 

calon guru adalah Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), yang 

sejarahnya berawal dari kebutuhan untuk menyiapkan guru yang 

berkualitas guna mendukung pembangunan bangsa melalui pendidikan 

yang berkualitas. UPI sendiri memiliki delapan fakultas yaitu Fakultas 

Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 

(FPIPS), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), Fakultas 

Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas 

Pendidikan Teknik dan Kejuruan (FPTK), Fakultas Pendidikan Olahraga 

dan Kesehatan (FPOK), Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB) 
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dan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPSD).  Salah satu dari delapan 

fakultas di UPI dan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB). 

FPEB memiliki empat program studi kependidikan, yaitu Pendidikan 

Ekonomi, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Manajemen Bisnis dan 

Pendidikan Manajemen Perkantoran. Selain dari program studi 

kependidikan, FPEB juga memiliki tiga program studi non-pendidikan, 

yaitu Manajemen, Akuntansi, dan Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam. 

Namun yang menjadi persoalan adalah tidak selalu mahasiswa 

yang kuliah di program studi yang berlatar belakang pendidikan, saat lulus 

kelak ingin menjadi seorang tenaga pendidik atau guru. Kenyataan tersebut 

mengakibatkan terjadinya pemborosan waktu, tenaga dan biaya yang tidak 

sedikit. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor sehingga menarik 

untuk diteliti. 

Untuk mengetahui tingkat minat awal mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi angkatan 2015 terhadap profesi guru, penulis melakukan pra 

penelitian kepada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2015 dengan 

menyebar survey mengenai pekerjaan apa yang mereka inginkan setelah 

lulus kuliah. Hasil survey nampak sebagai berikut. 

 

Gambar 1.1 

Survey pra penelitian mengenai pekerjaan yang diinginkan 

setelah lulus kuliah 
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Melanjutkan kuliah
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Berdasarkan data di atas, memberikan informasi bahwa dari 90 

orang responden hanya sebesar 20% (18 Mahasiswa) yang memiliki minat 

untuk menjadi guru dan sisanya sebesar 42,2% (38 Mahasiswa) memilih 

untuk bekerja di bidang lain, 20% (18 Mahasiswa) memilih untuk 

melanjutkan kuliah dan sebear 17,8% (16 Mahasiswa) memilih untuk 

berwirausaha. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak semua 

mahasiswa yang masuk program studi pendidikan memiliki minat yang 

tinggi untuk menjadi guru. Hasil pra penelitian di atas cukup 

memprihatinkan karena kemungkinan munculnya dampak-dampak dari 

tidak berminatnya mahasiswa program studi pendidikan untuk menjadi 

guru seperti: 

1. Masalah Psikologis, yaitu menurunnya daya tahan terhadap 

tekanan, konsentrasi dan menurunnya daya juang karena memasuki 

program studi yang tidak sesuai dengan minatnya. 

2. Masalah Akademis, seperti prestasi yang tidak optimal, 

ketidakmampuan untuk mandiri dalam belajar yang dapat 

menyebabkan rendahnya nilai indeks prestasi. Selain itu, juga dapat 

mempengaruhi motivasi belajar dan tingkat kehadiran mahasiswa 

di dalam kelas selama perkuliahan berlangsung. 

3. Masalah Relasional, yaitu menimbulkan rasa tidak percaya diri dan 

tidak nyaman pada mahasiswa selama perkuliahan. Tidak minatnya 

mahasiswa program studi pendidikan untuk menjadi guru dapat 

menimbulkan rasa tidak mampu menguasai materi perkuliahan 

yang berhubungan dengan pendidikan sehingga hasilnya tidak 

memuaskan. 

Tingkat minat mahasiswa program studi berlatar belakang 

pendidikan untuk menjadi guru sangatlah penting karena rendahnya 

tingkat minat terhadap profesi guru mengakibatkan kualitas mahasiswa 

sebagai calon guru menjadi rendah pula juga dapat berimbas pada 

pembentuk kompetensi guru menjadi kurang optimal. 
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Minat menjadi guru merupakan keadaan dalam diri seseorang 

untuk memberikan perhatian yang besar terhadap profesi guru, merasa 

senang dan ingin menjadi guru. Mahasiswa yang berminat menjadi guru 

akan berusaha untuk mendapatkan informasi yang banyak tentang profesi 

guru baik melalui media massa, radio, televisi ataupun dari orang-orang 

yang mengerti tentang guru sehingga mahasiswa tersebut akan berusaha 

mempelajari segala sesuatu tentang guru untuk menyesuaikan dengan 

karakter guru. Selain itu, berdasarkan visi, misi dan tujuan yang di 

terapkan di UPI, FPEB dan Program Studi Pendidikan Akuntansi, 

mahasiswa program studi berbasis pendidikan diharapkan kelak menjadi 

guru yang profesional dan bermutu tinggi. 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Inti kajian dalam penelitian ini adalah rendahnya minat mahasiswa di 

program studi Pendidikan Akuntansi UPI untuk menjadi guru. Terdapat 

faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa menjadi guru. 

Menurut Crow dan Crow (2007) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 

minat, yaitu: 

1. Faktor Intern 

a. Faktor dorongan atau keinginan dari dalam (inner urges), yaitu 

dorongan atau keinginan yang berasal dari dalam diri seseorang 

terhadap sesuatu yang akan menimbullkan minat tertentu. 

b. Faktor Emosional (emotional motive), yaitu motif yang 

berkaitan dengan perasan dan emosi yang berupa dorongan-

dorongan, motif-motif, respon-respon dan emosional dan 

pengalaman-pengalaman yang di peroleh individu 

2. Faktor Ekstern 

Faktor motif sosial (social motive), yaitu motif yang dikarenakan 

adanya hasrat yang berhubungan dengan faktor dari luar diri 

seseorang sehingga menimbulkan minat tertentu. Faktor ini 
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menimbulkan seseorang menaruh minat terhadap sesuatu aktivitas 

agar dapat diterima dan di akui oleh lingkungan termasuk di 

dalamnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan 

bermain. 

Sedangkan menurut Hurlock (2010:144) faktor yang mempengaruhi 

minat seseorang terhadap suatu profesi antara lain, sikap orang tua, 

prestise pekerjaan, kekaguman pada seseorang, kemampuan, otonomi 

dalam bekerja stereotip budaya dan pengalaman pribadi.  

Dari pendapat di atas diungkapkan bahwa minat dipengaruhi oleh 

faktor  ekstern dan faktor intern. Salah satunya dari faktor ekstern yaitu 

latar belakang lingkungan. Lingkungan yang paling utama dan pertama 

bagi seorang individu adalah lingkungan keluarga. Pernyataan tersebut 

seturut dengan pernyataan menurut Ikhsanudin (2012) bahwa lingkungan 

keluarga sering disebut sebagai lingkungan yang pertama, sebab di 

lingkungan inilah pertama-tama anak mendapat pendidikan, bimbingan 

asuhan dan latihan. Lingkungan keluarga memberikan pengaruh tersendiri 

bagi keputusan individu dalam memilih pekerjaan. Salah satunya, adanya 

anggota keluarga yang berprofesi sebagai guru memberikan inspirasi 

tersendiri bagi mahasiswa serta mendorong mahasiswa memiliki minat 

menjadi guru. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mei (2015) bahwa terdapat hubungan positif antara lingkungan keluarga 

dengan minat menjadi guru atau dapat diartikan bahwa lingkungan 

keluarga mempengaruhi minat menjdi guru. 

Selain faktor ekstern, terdapat faktor intern yang mempengaruhi 

minat. Salah satu dari faktor intern adalah dorongan-dorongan yang 

berasal dari dalam diri individu, yang biasa disebut dengan Motivasi. 

Menurut Purwanto (2007) motivasi adalah sebuah “pendorong”, suatu 

usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar 

bergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai 

hasil atau tujuan tertentu. Sumber motivasi sendiri digolongkan menjadi 
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dua, yaitu motivasi dari dalam diri (motivasi instrinsik) dan motivasi dari 

luar diri (motivasi ekstrinsik). Dari kedua sumber motivasi tersebut, 

motivasi intrinsik merupakan motivasi yang paling kuat karena tertanam 

langsung di dalam diri masing-masing individu. Pernyataan ini didukung 

oleh pernyataan mengenai pengertian motivasi menurut Sardiman 

(2000:71) yaitu motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang 

yang ditandai dengan munculnya feeling dan di dahului dengan tanggapan 

terhadap tujuan. 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, penulis ingin 

mengetahui sejauh mana Lingkungan Keluarga dan Motivasi Intrinsik 

berpengaruh terhadap minat untuk menjadi guru pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2015. Menanggapi hal tersebut, penulis 

tertarik memilih judul “Pengaruh Lingkungan Keluarga dan Motivasi 

Intrinsik terhadap Minat Menjadi Guru pada Mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi 2015” 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah yang 

telah disampaikan, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran lingkungan keluarga pada Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi Angkatan 2015 

2. Bagaimana gambaran motivasi intrinsik pada Mahasiswa Pendidikan 

Akuntansi angkatan 2015 

3. Bagaimana gambaran minat menjadi guru pada Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2015 

4. Bagaimana pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat mahasiswa 

pendidikan akuntansi angkatan 2015 menjadi guru 

5.  Bagaimana pengaruh motivasi intrinsik terhadap minat mahasiswa 

pendidikan akuntansi 2015 menjadi guru 
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D. Maksud dan Tujuan Penelitian 

Secara umum maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memperoleh gambaran jelas mengenai pengaruh lingkungan keluarga dan 

motivasi intrinsik terhadap minat menjadi guru. Adapun tujuan khusus dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran lingkungan keluarga pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2015. 

2. Untuk mengetahui gambaran motivasi intrinsik pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2015. 

3. Untuk mengetahui gambaran minat menjadi guru pada mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi angkatan 2015. 

4. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan keluarga terhadap minat 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2015 menjadi guru. 

5. Untuk mengetahui pengaruh motivasi intrinsik terhadap minat 

mahasiswa Pendidikan Akuntasi angkatan 2015 menjadi guru. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini akan dapat dijadikan studi dan bahan penelitian 

selanjutnya yang relevan, untuk dapat memperkaya temuan yang lain bagi 

para calon penliti lainnya. Dan hasil penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran atau menjadi bahan kajian lebih lanjut sebagai 

penelitian terdahulu. 

2. Manfaat Praktis 

a. Penerapan pemahaman teoritis yang diperoleh selama di bangku 

kuliah dalam pembelajaran di kelas dan juga sebagai bahan masukan yang 

nantinya dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penelitian 

b. Sebagai gambaran dan masukan bagi pimpinan masing-masing 

program studi Pendidikan di Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis UPI 
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mengenai pengaruh Lingkungan Keluarga dan Motivasi Intrinsik terhadap 

minat mahasiswa. 

c. Sebagai bahan bagi pembaca atau pihak lain yang membutuhkan 

informasi dan data yang relevan dari hasil penelitian, khususnya mengenai 

minat mahasiswa. 


