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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Model pembelajaran yang lebih fokus pada keterlibatan aktif siswa lebih 

mendorong siswa untuk berkomitmen terhadap pembelajaran seumur hidup 

(González dkk., 2012). Sebagai konsekuensi dari hal ini, maka terjadi perubahan 

dalam pendidikan akuntansi dan guru akuntansi mengadopsi inovasi pembelajaran 

ini yang telah terbukti berhasil di bidang pengetahuan lain untuk diterapkan.  Hal 

ini menjadikan isu menarik dan pentingnya gaya belajar siswa. Upaya yang 

dilakukan untuk mendorong pembelajaran yang bermakna melalui lingkungan 

belajar yang berpusat pada siswa, seperti metode pengajaran aktif siswa 

menghasilkan hasil yang beragam.  

Meskipun beberapa penelitian mengkonfirmasi bahwa lingkungan tersebut 

memiliki pengaruh positif terhadap kualitas belajar, secara mengejutkan, 

penelitian lain telah mengamati efek yang berlawanan dan dalam banyak kasus 

hasilnya menunjukkan adanya peningkatan. Hytti dkk. (2011) menyatakan bahwa 

motivasi siswa dapat mempengaruhi hasil dan kepuasan dari program yang 

diberikan. Siswa yang memiliki motivasi internal memerlukan konteks yang lebih 

fleksibel sedangkan siswa yang memiliki motivasi eksternal lebih puas dan 

menunjukkan hasil yang lebih positif dengan konteks belajar yang lebih kaku dan 

terkontrol. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang bermakna, keterlibatan aktif 

siswa dalam proses belajar mereka sendiri dan kecenderungan belajar yang positif 
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diperlukan. Tingkat keterlibatan akan dipengaruhi oleh motivasi siswa dan cara 

mereka mau mengelola tugas belajar (approach to learning).Kusurkar dkk. (2013) 

menghubungkan kualitas motivasi  dengan strategi studi yang baik. Hasil 

penelitiannya menemukan adanya hubungan antara motivasi otonom, strategi 

belajar dan kinerja akademik yang konsisten. 

Penelitian Arquero (2015) meneliti adanya pengaruh antara personability 

traits yang terdiri dari communication apprehension dan ambiguity tolerance 

terhadap learning style atau gaya belajar mahasiswa dan pengaruh antara 

communication apprehension dan ambiguity tolerance. Sampelnya adalah 270 

siswa dari University College of Osuna (Universitas Seville, Spanyol) yang 

masuk dalam kursus akuntansi (42,6%) dan kursus keperawatan (57,4 %). 

Hasilnya mengungkapkan perbedaan dalam pendekatan belajar dan motivasi 

antara siswa keperawatan dan akuntansi. Hasil penelitian juga menunjukkan 

bahwa lebih banyak siswa keperawatan yang termotivasi secara internal, 

memberikan skor yang jauh lebih tinggi dalam hal pendekatan gaya belajar..  

Hasil penelitian Aquero (2015) menunjukkan bahwa  ada pengaruh antara 

CA dan LS (Learning Style). Siswa CA yang tinggi cenderung kurang mandiri, 

lebih menghindari, kurang kolaboratif dan kurang partisipatif karena responden 

pada penelitian ini meskipun memiliki communication aprrehension yang tinggi, 

tetapi mereka berpikir untuk masih tetap membutuhkan kelompoknya untuk maju 

karena akuntansi adalah jurusan yang sulit sehingga malah cenderung untuk 

kurang mandiri, mereka lebih suka bekerja dalam kelompok dan menjadi kurang 

partisipatif karena beberapa responden memiliki sifat yang introvert dan kurang 
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kolaboratif. AT nampaknya berkorelasi negatif dengan gaya CA dan dependent. 

Selain itu AT  (Ambiguity Tolerance) berpengaruh terhadap LS (Learning Style)  

dan  CA (Communication Aprrehension) berpengaruh terhadap AT (Ambiguity 

Tolerance). Penelitian ini penting karena mengangkat isu tentang hubungan antara 

sifat kepribadian dengan gaya belajar seseorang atau learning style menggunakan 

teori Self-Determination Theory / SDT yang dikembangkan oleh Deci dan Ryan 

(1980, 1985) yaitu mengkonseptualisasikan motivasi sebagai orientasi intrinsik 

atau ekstrinsik yang masing-masing orang pasti berbeda, untuk itu kepribadian 

sebagai salah satu  motivasi intrinsik merupakan faktor yang mempengaruhi gaya 

belajar seseorang. 

Penelitian ini akan mereplikasi penelitian Arquero (2015) dengan 

memperbaiki keterbatasannya yaitu meningkatkan validitas eksternal dengan 

megubah sampel yaitu mahasiswa akuntansi di Semarang. Motivasi riset ini 

adalah mereplikasi penelitian Aquero (2015) dengan meningkatkan validitas 

eksternal yaitu mengubah sampel yang lebih banyak yaitu mahasiswa yang ada di 

Semarang, sedangkan di penelitian Aquero (2015)  hanya menggunakan  satu  

universitas saja. Selain itu penelitian ini juga mengembangkan penelitian tersebut 

dan berbeda dalam hal menjadikan learning style tidak hanya sebagai 1 variabel 

tetapi membagi menjadi 6 jenis  learning style style karena seseorang dapat 

memiliki lebih dari satu learning style dalam dirinya yang dipengaruhi oleh situasi 

yang dialaminya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berjudul: “PENGARUH 

COMMUNICATION APPREHENSION DAN AMBIGUITY TOLERANCE 
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TERHADAP GAYA BELAJAR MAHASISWA AKUNTANSI DI 

SEMARANG” 

1.2. Perumusan Masalah 

a. Apakah CA (Communication Apprehension) berpengaruh terhadap LS 

(Learning Style) Competitive? 

b. Apakah CA (Communication Apprehension) berpengaruh terhadap LS 

(Learning Style) Collaborative? 

c. Apakah CA (Communication Apprehension) berpengaruh terhadap LS 

(Learning Style) Avoidant? 

d. Apakah CA (Communication Apprehension) berpengaruh terhadap LS 

(Learning Style) Participant? 

e. Apakah CA (Communication Apprehension) berpengaruh terhadap LS 

(Learning Style) Dependent? 

f. Apakah CA (Communication Apprehension) berpengaruh terhadap LS 

(Learning Style) Independen?. 

g. Apakah AT (Ambiguity Tolerance) berpengaruh terhadap LS (Learning 

Style) Competitive? 

h. Apakah AT (Ambiguity Tolerance) berpengaruh terhadap LS (Learning 

Style) Collaborative? 

i. Apakah AT (Ambiguity Tolerance) berpengaruh terhadap LS (Learning 

Style) Avoidant? 

j. Apakah AT (Ambiguity Tolerance) berpengaruh terhadap LS (Learning 

Style) Participant? 
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k. Apakah AT (Ambiguity Tolerance) berpengaruh terhadap LS (Learning 

Style) Dependent. 

l. Apakah AT (Ambiguity Tolerance) berpengaruh terhadap LS (Learning 

Style) Independent? 

m. Apakah ada pengaruh antara CA (Communication Apprehension) dengan 

AT (Ambiguity Tolerance) ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui apakah CA (Communication Apprehension) 

berpengaruh terhadap LS (Learning Style) Competitive. 

b. Untuk mengetahui apakah CA (Communication Apprehension) 

berpengaruh terhadap LS (Learning Style) Collaborative. 

c. Untuk mengetahui apakah CA (Communication Apprehension) 

berpengaruh terhadap LS (Learning Style) Avoidant. 

d. Untuk mengetahui apakah CA (Communication Apprehension) 

berpengaruh terhadap LS (Learning Style) Participant. 

e. Untuk mengetahui apakah CA (Communication Apprehension) 

berpengaruh terhadap LS (Learning Style) Dependent. 

f. Untuk mengetahui apakah CA (Communication Apprehension) 

berpengaruh terhadap LS (Learning Style) Independent. 

g. Untuk mengetahui apakah AT (Ambiguity Tolerance) berpengaruh 

terhadap LS (Learning Style) Competitive. 
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h. Untuk mengetahui apakah AT (Ambiguity Tolerance) berpengaruh 

terhadap LS (Learning Style) Collaborative. 

i. Untuk mengetahui apakah AT (Ambiguity Tolerance) berpengaruh 

terhadap LS (Learning Style) Avoidant. 

j. Untuk mengetahui apakah AT (Ambiguity Tolerance) berpengaruh 

terhadap LS (Learning Style) Participant. 

k. Untuk mengetahui apakah AT (Ambiguity Tolerance) berpengaruh 

terhadap LS (Learning Style) Dependent. 

l. Untuk mengetahui apakah AT (Ambiguity Tolerance) berpengaruh 

terhadap LS (Learning Style) Independent. 

m. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara CA (Communication 

Apprehension) dengan AT (Ambiguity Tolerance) 

 

1.4.Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan adalah: 

a. Bagi Penelitian Selanjutnya: 

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan 

dan topik serupa. 

b. Bagi Program Studi 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai masukan bagi program 

studi akuntansi untuk mengetahui pengaruh kepribadian 

mahasiswa terhadap gaya belajar  
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1.5.Kerangka Pikir 
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Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

PT (Personality Traits) 
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CA (Communication Apprehension) 

AT (Ambiguity Tolerance) 

LS (Learning Style) 

1. Competitive  

2. Collaborative  

3. Avoidant  

4. Participant  

5. Dependent  

6. Independent  

 

Penelitian Arquero et al (2015) menyatakan adanya 

hubungan antara personability traits (Sifat kepribadian) 

dengan learning style (gaya belajar) 

Penelitian ini akan mereplikasi penelitian tersebut dengan memperbaiki keterbatasannya 

yaitu meningkatkan validitas eksternal dengan mengubah sampel yaitu mahasiswa 

akuntansi di Semarang 

Keterbatasan penelitian Arquero et al (2015) hanya dilakukan pada 

mahasiswa di salah satu Universitas  di UK 

Pentingnya isu hubungan antara sifat 

kepribadian dengan gaya belajar mahasiswa 

Motivasi riset:  

1. Mengubah sampel 

2. Replikasi Aquero (2015) 

3. Validitas eksternal 


