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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap 

manusia. Belajar mempunyai peran yang penting dalam menghadapi 

kehidupan karena dengan belajar kita bisa mengerti hal – hal yang bermanfaat 

untuk menjalankan kehidupan agar tidak mengalami kesulitan ataupun 

hambatan. Belajar merupakan tanggung jawab setiap manusia dan kualitas 

hasil belajar tergantung pada kemampuan manusia itu sendiri, kegiatan 

belajar bertujuan untuk membantu manusia agar memperoleh perubahan 

tingkah laku dalam rangka mencapai perkembangan seoptimal mungkin. 

Menurut Djamarah (2002:10) “Belajar adalah proses perubahan perilaku 

berkat pengalaman dan latihan”. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan 

tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun 

sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. 

Belajar erat kaitanya dengan dengan pendidikan karena proses 

belajarnya sejatinya untuk menjadikan manusia yang berpendidikan, 

pendidikan sangat penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang 

baik, seiring perkembangan zaman di butuhkan sumber daya manusia yang 

baik dengan kualitas pendidikan yang baik pula semua itu bertujuan guna 

menghadapi tuntutan perkembangan zaman yang sudah semakin maju.  

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab I Pasal I “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 keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”. 

 

Belajar pada hakikatnya merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

sadar untuk memperoleh pengetahuan dan wawasan. Tanpa belajar manusia 

tidak mempunyai bekal untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan 

kemajuan zaman dan teknologi. Melalui belajar manusia dapat menemukan 
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jati diri, mengetahui, mempelajari dan belajar untuk hidup bermasyarakat. 

Namun dalam setiap proses kehidupan pasti selalu terjadi hambatan 

begitupun juga dengan dengan belajar, tidak sedikit seseorang yang 

mengalami kesulitan dalam belajar.. 

Kesulitan belajar tidak memandang kemampuan intelegensi yang 

dimiliki seseorang. Banyak orang dengan intelegensi rendah dapat meraih 

prestasi yang tinggi melebihi kepandaian orang yang memiliki intelegensi 

yang tinggi, tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa intelegensi yang tinggi 

memberi peluang lebih besar untuk meraih prestasi. Oleh karena itu, selain 

aspek penilain, aspek partisipasi dan persepsi mahasiswa dapat memengaruhi 

penyebab kesulitan belajar. Menurut Djamarah (2002:199) “Kesulitan belajar 

yang dialami mahasiswa dikarenakan adanya ancaman, hambatan, dan 

gangguan yang di alami peserta didik tertentu”. Pada tingkat tertentu memang 

ada peserta didik yang mampu mengatasi kesulitan belajarnya tanpa harus 

melibatkan orang lain. Tapi pada kasus kasus tertentu, karena peserta didik 

belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, maka bantuan pendidik atau 

orang lain sangat diperlukan. 

Dalam mengambil suatu mata kuliah mahasiswa pastinya 

mengharapkan nilai atau indek prestasi (IP) yang bagus, apalagi apabila mata 

kuliah tersebut adalah mata kuliah wajib yang harus di tempuh mahasiswa. 

Dalam penelitian ini mata kuliah yang akan diteliti adalah mata kuliah 

ekonomi makro, Ekonomi makro di Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta merupakan salah satu mata kuliah 

wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa. Menurut Mangkoesoebroto 

(1992:1) “Ilmu ekonomi makro adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang 

mempelajari tentang peristiwa peristiwa ekonomi secara keseluruhan dalam 

suatu perekonomian”. 

Pada kenyataanya masih banyak mahasiswa yang masih mengalami 

kesulitan dalam mengikuti maupun dalam memahami pembelajaran, menurut 

data nilai mahasiswa yang menempuh mata kuliah ekonomi makro angkatan 

2014 yang di ambil dari Biro Adminitrasi Akademik (BAA), mahasiswa yang 
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memperoleh nilai A sebesar 18%, nilai AB sebesar 12%, nilai B sebesar 33%, 

nilai BC sebesar 18%, nilai C sebesar 10%, nilai D sebesar 7%, nilai E 

sebesar 2%. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak mahasiswa yang 

kesulitan dalam mengikuti mata kuliah ekonomi makro. Maka dari itu 

kesulitan dalam pembelajaran tersebut harus bisa di atasi guna terwujudnya 

pencapaian dari tujuan pembelajaran. Menurut Burton dalam Abin S.M 

(2002:325) “Banyak faktor yang memengaruhi seorang mahasiswa dalam 

pembelajaran dan mengakibatkan kesulitan belajar, faktor faktor tersebut 

dibagi menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern”. 

Masalah kesulitan belajar yang sering dialami mahasiswa merupakan 

masalah penting yang perlu mendapat perhatian khusus, dikatakan demikian 

karena kesulitan belajar yang dialami oleh para mahasiswa akan membawa 

dampak negatif, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkunganya. 

Hal ini termanifestasikan dalam bentuk timbulnya kecemasan, menjadi 

frustasi, mogok kuliah, drop out, keinginan untuk berpindah pindah jurusan 

ataupun berpindah dari kampus karena merasa malu selalu tertinggal dengan 

teman-temanya dan selalu mendapatkan nilai yang kurang bagus. 

Kesulitan belajar mahasiswa dalam pembelajaran ekonomi makro 

secara tidak langsung akan mempengaruhi pembelajaran yang hendak di 

capai. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam proses belajar mengajar 

yang berlangsung dapat dipengaruhi oleh keterampilan dosen dalam 

mengajar, tetapi berhasil tidaknya proses belajar mengajar itu tergantung 

pada sejauh mana partisipasi mahasiwa dalam mengikuti pembelajaran. 

Menurut Djamarah (2010:99) “keterampilan mengajar adalah keterampilan 

mutlak yang harus dimiliki oleh pendidik dalam menjalankan tugasnya dalam 

interaksi edukatif di dalam kelas”. Maka dari itu faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar antara lain adalah faktor persepsi tentang 

keterampilan mengajar dan partisipasi di dalam kelas, hal tersebut 

memungkinkan terjadinya perbedaan penerimaan materi pada masing-masing 

mahasiswa yang berakibat pula pada perbedaan hasil belajar mereka. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian untuk menganalisis kesulitan belajar 

dengan judul “ANALISIS KESULITAN BELAJAR MAHASISWA PADA 

MATA KULIAH EKONOMI MAKRO DI TINJAU DARI PERSEPSI 

MAHASISWA TENTANG KETERAMPILAN MENGAJAR DOSEN DAN 

PARTISIPASI DALAM PEMBELAJARAN PADA MAHASISWA 

PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA ANGKATAN 2015” 

 

B. Identifikasi masalah 

Dari judul penelitian diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah 

yang timbul atas variabel tersebut antara lain : 

1. Masih adanya mahasiswa yang masih merasa kesulitan dalam 

pembelajaran mata kuliah ekonomi makro  

2. Hasil belajar pada mata kuliah ekonomi makro belum maksimal, dengan 

masih banyak mahasiswa yang merevisi nilai mata kuliah ekonomi makro  

3. Kesulitan belajar mahasiswa harus di atasi guna mecegah dampak - 

dampak negatif dari kesulitan belajar tersebut 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan dan menghindari kemungkinan terjadinya 

kesalahan - kesalahan dalam penafsiran judul maka penelitian ini di fokuskan 

pada : 

1. Persepsi tentang keterampilan mengajar dosen di batasi pada indikator - 

indikator berupa keterampilan membuka pelajaran, penggunaan bahasa, 

menggunakan media, memilih metode belajar, menjelaskan, bertanya, 

mengadakan assessment, memberi motivasi, menutup pelajaran. 

2. Partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran di batasi pada indikator - 

indikator partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran berupa antusiasisme, 

fokus dalam mengikuti pembejaran, interaksi dengan dosen, interaksi 
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sesama mahasiswa, kerjasama kelompok, aktivitas dalam diskusi 

kelompok, dan tanggung jawab 

3. Kesulitan belajar di batasi pada indikator-indikator kesulitan belajar 

berupa activities visual, oral activities, listening activities, writing 

activities, drawing activities, motorik activities, mental activities dan 

emosional activities, untuk lebih mengarah dalam memahami masalah 

kesulitan belajar maka di berikan penjelasan sebagai berikut, apabila ada 

faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar secara positif, berarti nilai 

negatif dari kesulitan belajar akan berkurang, dan mendekati positif atau 

dapat di artikan kesulitan belajarnya semakin rendah. Sebaliknya apabila 

ada faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar secara negatif, berarti 

kesulitan belajar bertambah negatif atau dapat di artikan kesulitan 

belajarnya tetap atau semakin tinggi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh persepsi tentang keterampilan mengajar dosen 

terhadap kesulitan belajar mahasiswa pada mata kuliah ekonomi makro? 

2. Bagaimana pengaruh partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran terhadap 

kesulitan belajar mahasiswa pada mata kuliah ekonomi makro? 

3. Bagaimana pengaruh persepsi tentang keterampilan mengajar dosen dan 

partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran secara bersama sama terhadap 

kesulitan belajar pada mata kuliah ekonomi makro? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui : 

1. Pengaruh persepsi tentang keterampilan mengajar dosen terhadap 

kesulitan belajar mahasiswa 

2. Pengaruh partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran terhadap kesulitan 

belajar mahasiswa 
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3. Pengaruh persepsi tentang keterampilan mengajar dosen dan partisipasi 

mahasiswa dalam pembelajaran terhadap kesulitan belajar mahasiswa  

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu 

pengetahuan tentang teori - teori tentang kesulitan dalam belajar dan 

dapat dijadikan referensi serta rujukan bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Mahasiswa 

Sebagai masukan bagi mahasiswa FKIP akuntansi  mengenai 

arti pentingnya persepsi baik dan untuk selalu patisipasi dalam 

pembelajaran agar tidak terjadi kesulitan dalam mengikuti 

pembelajaran mata kuliah ekonomi makro. 

b. Bagi Dosen 

Sebagai masukan bagi para dosen agar lebih meningkatkan 

kualitas keterampilan mengajar dalam penyampaian pembelajaran 

c. Bagi Penulis 

Sebagai masukan bagi penulis untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis sebagai calon pendidik dan sebagai bahan acuan 

dan pertimbangan penelitian yang terutama di bidang pendidikan. 

 


