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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak bisa 

dipisahkan dari kehidupan seseorang baik dalam keluarga, masyarakat, 

maupun bangsa dan Negara. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat 

keberhasilan pendidikan. Apalagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

sekarang ini terus berkembang dan semakin maju . Indonesia sebagai Negara 

berkembang memebutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat 

diandalkan. Salah satu usaha untuk menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas melalui pendidikan.   

Dalam GBHN menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha untuk 

mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah 

yang berlangsung seumur hidup. Begitu juga yang tertuang dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yaitu : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan Negara.  

 

Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun 

informal. Sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan 
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formal, sekolah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar. Dalam Undang-Undang 

RI No 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: 

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaiyu manusia yang 

beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi 

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.  

 

Pendidikan Indonesia masih menunjukan kualitas rendah. Pernyataan 

tersebut dibuktikan antara lain dengan data UNESCO (2000) tentang 

peringkat Indeks Pengembangan Manusia (Human Development Index), yaitu 

komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan 

per kepala yang menunjukan bahwa pengembangan manusia Indonesia 

semakin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menempati 

urutan ke-102 (1996), ke-99 (1997), ke-105 (1998), ke-109 (1999). Fakta 

selanjutanya ditunjukan data Balitbang (2003) bahwa dari 146.052 SD di 

Indonesia ternyata hanya delapan sekolah saja yang mendapat pengakuan 

dunia dalam kategori The Primary Years Prgram (PYP). Dari 20.918 SMP di 

Indonesia ternyata juga hanya delapan sekolah yang mendapat pengkuan dari 

dunia dalam kategori The Middle Years Program (MYP) dan dari 8.036 SMA 

hanya tujuh sekolah yang mendapat pengakuan dari Negara dalam kategori 

The Diploma Program (DP). Menurut Fuady (2015). 

Dunia pendidikan masih mendapat sorotan tajam, mengingat 

banyaknya permasalahan-permaslahan yang dihadapi. Salah satunya adalah 



3 

 

rendahnya mutu dan kualitas pendidikan. Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS) sebagai lembaga pendidikan perguruan tinggi dengan 

semangat wacana keilmuan dan keislaman berkomitmen tinggi untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung 

tinggi keislaman. UMS juga berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang 

berkualitas dalam keilmuan dan ketrampilan. 

Menurut Sanjaya ( 2011:1 ) : “Salah satu masalah yang dihadapi dunia 

pendidikan kita adalah lemahnya proses pembelajaran”. Dalam proses 

pembelajaran tradisional anak kurang didorong untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada 

kemampuan anak untuk menghafal informasi, otak anak dipaksa untuk 

mengingat dan menimbun informasi yang diingatnya itu untuk 

menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.  

Proses pembelajaran merupakan suatu system untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. Begitu banyak komponen yang dapat mempengaruhi 

proses pembelajaran, namun demikian upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran tersebut tidak mungkin dapat diperbaiki secara serentak seluruh 

komponen tersebut. Dikarenakan terdapat hal-hal lain yang mempengaruhi 

komponen namun berada diluar komponen tersebut. Namun, komponen yang 

selama ini dianggap sangat penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran 

adalah dosen. Hal ini dikarenakan dosen adalah seseorang yang berinteraksi 

secara langsung terhadap mahasiswa dalam setiap proses pembelajaran. 
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Di perkuliahan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) selain 

di ajarkan tentang bagaimana menjadi guru yang terampil dan professional 

juga diajarkan tentang Statistika Perusahaan. Mata kuliah tersebut wajib 

ditempuh selama dua semester yaitu Statistika perusahaan 1 pada semester 

tiga dan Statistika perusahaan 2 pada semester empat yang masing-masing 

berbobot 2 sks. Statistika perusahaan 1 mengajarkan tentang cara 

mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, menganalisis data, 

membuat kesimpulan dari hasil analisis data dan mengambil keputusan 

berdasarkan hasil kesimpulan. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

program studi pendidikan akutansi banyak mahasiswa yang mempersepsikan 

kurang positif mengenai ketrampilan mengajar dosen sehingga berdampak 

pada kurangnya motivasi pada diri mahasiswa. Motivasi yang tinggi sangat 

lah penting untuk membangkitkan rasa semangat belajar. 

Rendahnya motivasi belajar siswa akan membuat mereka tertarik pada 

hal-hal yang negatif. Raymond J.W dan Judith (2004: 22) mengungkapkan 

bahwa “secara harfiah anak-anak tertarik pada belajar, pengetahuan, seni 

(motivasi positif) namun juga mereka bisa tertarik pada hal-hal yang negatif 

seperti minum obat-obatan terlarang, pergaulan bebas dan lainnya”.  

Berhasil atau tidaknya suatu pendidikan juga sangat dipengaruhi oleh 

pembelajaran yang berlangsung. Pembelajaran merupakan jantung dari proses 

pendidikan. Dalam suatu proses pembelajaran aspek yang sangat penting 

untuk mencapai tujuan  tersebut adalah motivasi belajar untuk mengikuti 

pelajaran. Motivasi belajar mempunyai kontribusi yang cukup besar terhadap 
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keberhasilan dalam proses pembelajaran di kelas. Tanpa adanya motivasi 

belajar yang baik, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan efektif. 

Menurut Mc. Donald dalam Sardiman (2012:73) : “Motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

feling dan didahului dengan tanggapan terhadap tujuan”. Motivasi dapat juga 

dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, 

sehingga seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu. Jadi motivasi itu dapat 

di rangsang oleh faktor dari luar tetapi motivasi itu adalah tumbuh di dalam 

diri seseorang. Seorang mahasiswa yang memiliki intelegensia cukup tinggi 

dapat gagal karena kurang motivasi.  

Motivasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

dari dalam diri siswa dan faktor luar diri siswa. Dosen mata kuliah merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut E. Mulyasa 

(2007:58) “Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, guru harus mampu 

membangkitkan motivasi belajar peserta didik sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran”.  

Melihat pernyataan diatas, dosen dan cara mengajarnya termasuk 

salah satu faktor yang mempengaruhi belajar. Dosen sebagai pengelola kelas 

dikampus dituntut persiapannya secara lengkap. Selain menguasai metode-

metode mengajar serta menguasai materi, seorang dosen harus menguasai 

pengetahuan lain yang menunjang lebih jauh, lebih luas dari pada hanya 

materi yang diajarkan, karena dosen lah yang secara langsung berhubungan 
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dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar. Untuk itu dosen harus 

memiliki ketrampilan mengajar. 

Menurut Semiawan (2000:18) “Ketrampilan merupakan suatu roda 

penggerak penemuan dan pengembangan sikap dan nilai-nilai”. Kemudian 

Semiawan (2000:6) mengemukakan bahwa “Mengajar merupakan kegiatan 

mengarahkan, menjelaskan, dan memberi jawaban serta memberi umpan 

balik merupakan  kegiatan guru yang dilakukan secara spontanitas untuk 

memenuhi kebutuhan para siswa yang beraneka ragam”. Dengan demikian 

ketrampilan mengajar menurut Semiawan adalah kegiatan mengarahkan, 

menjelaskan, memberi jawaban, dan memberi umpan balik untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan nilai-nilai. 

Persepsi mahasiswa satu dengan yang lain berbeda-beda. Menurut 

Rakhmad (2001:15) “Persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa, 

atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi 

dan menafsirkan pesan”. Dosen dalam proses pembelajaran merupakan 

penyampai materi yang harus disampaikan kepada mahasiswa, maka dosen 

harus mempunyai ketrampilan mengajar yang baik agar suasana belajar lebih 

menyenangkan dan menarik, dengan begitu mahasiswa akan mempersepsikan 

dosen secara positif. Jika persepsi mahasiswa sudah baik maka materi yang 

disampaikan dapat dicerna dan diterima oleh mahasiswa dengan baik pula.  

Selain itu komunikasi antara mahasiswa juga diperlukan dalam proses 

belajar mengajar di kampus. Gibson dalam Andhi (2008:14) mengemukakan 

bahwa “Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu pemindahan makna atau 
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pemahaman dari pengirim kepada penerima, didalamnya mencakup tiga 

bagian penting dari komunikasi yang efektif yakni pengirim, sang penerima, 

dan keberhasilan pengiriman makna”. Dalam proses belajar mengajar yang 

berperan sebagai sang pengirim adalah dosen dan sang penerima adalah 

mahasiswa serta keberhasilan makna adalah keberhasilan penerima atau 

pemahaman materi yang disampaikan dosen kepada mahasiswa. Jadi dosen 

dan mahasiswa adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling 

berinteraksi. 

Komunikasi harus berjalan dengan baik agar dapat menciptakan 

suasana yang akrab dan demokratis , sehingga membantu kelancaran dalam 

proses belajar mengajar dan mahasiswa dapat menyerap materi yang 

disampaikan dosen dengan baik. Tanpa adanya komunikasi yang terjalin 

antara dosen dan mahasiswa, maka proses belajar mengajar akan sulit 

berjalan dan dapat menimbulkan kesalah pahaman tentang suatu wacana 

tertentu. Dan hal tersebut dapat mempengaruhi hasil belajar mahasiswa. 

Dari uraian di atas, peneliti mengadakan penelitian yang berjudul 

“PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA TENTANG KETRAMPILAN 

MENGAJAR DOSEN DAN KOMUNIKASI ANTARA DOSEN DENGAN 

MAHASISWA TERHADAP MOTIVASI BELAJAR STATISTIKA 

PERUSAHAAN 1” 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

peneliti akan mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pentingnya ketrampilan mengajar dosen dalam setiap 

pembelajaran.  

2. Komunikasi antara dosen dengan mahasiswa yang minim. 

3. Rendahnya motivasi mahasiswa dalam belajar 

  

C. Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang diteliti lebih jelas dan terarah, maka penulis 

membatasi masalah sebagai berikut  : 

1. Persepsi mahasiswa tentang ketrampilan mengajar dosen mata 

kuliah Statistika Perusahaan 1 mahasiswa Program Studi 

Pendidikan  Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah angkatan 2014 

2. Komunikasi antara dosen dan mahasiswa mata kuliah Statistika 

Perusahaan 1 mahasiswa Program Studi Pendidikan  Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas 

Muhammadiyah angkatan 2014 

3. Motivasi belajar mahasiswa mata kuliah Statistika Perusahaan 1 

mahasiswa Program Studi Pendidikan  Akuntansi Fakultas 
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Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

angkatan 2014 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah pengaruh persepsi mahasiswa tentang ketrampilan 

mengajar dosen terhadap motivasi belajar Statistika Perusahaan 1 

mahasiswa Program Studi Pendidikan  Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

angkatan 2014 ? 

2. Adakah pengaruh komunikasi antara dosen dengan mahasiswa 

terhadap motivasi belajar Statistika Perusahaan 1 mahasiswa 

Program Studi Pendidikan  Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah angkatan  2014? 

3. Adakah pengaruh persepsi mahasiswa tentang ketrampilan 

mengajar dosen dan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa 

terhadap motivasi belajar Statistika Perusahaan 1 mahasiswa 

Program Studi Pendidikan  Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah angakatan 2014 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah :  
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1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa tentang 

ketrampilan mengajar dosen terhadap motivasi belajar Statistika 

Perusahaan 1 mahasiswa Program Studi Pendidikan  Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah angkatan 2014 

2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi antara dosen dengan 

mahasiswa terhadap motivasi belajar statistika perusahaan 1 

mahasiswa Program Studi Pendidikan  Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

angkatan 2014 

3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa atas ketrampilan 

mengajar dosen dan komunikasi antara dosen dengan mahasiswa 

terhadap motivasi belajar Statistika Perusahaan1 mahasiswa 

Program Studi Pendidikan  Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah angkatan 2014 

 

F. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pengalaman 

kepada kampus tempat diadakannya penelitian. 

2. Manfaat Praktik 

a. Memberikan masukan kepada dosen untuk selalu 

meningkatkan ketrampilan mengajarnya 
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b. Memberikan masukan kepada dosen untuk selalu 

meningkatkan komunikasi yang baik dengan mahasiswa 

c. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti sebagai 

calon pendidik dalam menghadapi peserta didiknya nanti 

 


