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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peran yang penting untuk membangun generasi muda 

yang dapat diandalkan,dapat berguna untuk nusa dan bangsa. Sistem pendidikan 

yang baik dan benar akan menghasilkan generasi muda yang dapat membawa 

bangsa menjadi bangsa yang maju. Dengan pendidikan setiap orang berhak untuk 

mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Untuk mengembangkan 

potensi yang ada di dalam dirinya tersebut harus bisa mencapai prestasi yang 

sesuai dengan keahliannya. Yang dikemukakan oleh  M.J Langeveld yang diambil 

dalam buku Djumali,dkk (2004:20) “pendidikan adalah kegiatan membimbing 

anak manusia menuju kedewasaan dan mandiri” 

Dalam Undang-undang  Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003  

pasal 3 dijelaskan bahwa  

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

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.  

 

Kampus merupakan sarana bagi manusia untuk belajar secara intensif. 

Belajar merupakan proses mahasiswa memperoleh berbagaiberbagai percakapan, 

keterampilan dan sikap. Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai 

edukatif. Nilai edukatif mewarnai interaksi yang terjadi pada dosen dan 

mahasiswa. Interaksi bernilai edukatif karena kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan 

sebelum pengajaran dilakukan. 

Kewirausahaan sebagai salah satu mata kuliah yang termasuk dalam mata 

kuliah kehidupan bersama. Kewirausahaan merupakan mata kuliah yang penting 

untuk diberikan dan dikuasai oleh mahasiswa. Tenaga ahli akuntansi dan 
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wirausahawan yang mempunyai pemahaman tentang mendirikan dan mengelola 

suatu bisnis. Hal ini berguna sebagai bekal mahasiswa kelancara dalam bekerja 

serta segala aktivitas mahasiswa sehingga dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. 

Tujuan pendidikan dikatakan berhasil apabila hasil belajar mahasiswa 

mengalami perkembangan dan peningkatan. Adapun yang dimaksud dengan hasil 

belajar adalah hasil dari usaha belajar yang dilaksanakan mahasiswa dalam 

penelitian formal selalu diikuti pengukuran dan penilaian,demikian juga dalam 

proses belajar mengajar. Menurut Suryabrata (2002:23) “Dalam usaha untuk 

mencapai suatu hasil belajar dari proses belajar mengajar seseorang dipengaruhi 

oleh beberapa faktor yaitu: faktor yang berasal dari luar siswa (eksogen) dan 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa (endogen).” Faktor yang berasal dari 

dalam intelegensi, motivasi, minat, bakat, kondisi fisik, sikap, dan kewibawaan 

siswa. Faktor yang berasal dari luar siswa adalah keadaan sosial ekonomi, 

lingkungan, sarana dan prasarana, guru dan cara mengajarnya, kurikulum dan 

sebagainya.  

Jumlah keseluruhan mahasiswa pendidikan akuntansi angkatan 2013/2014 

yang berjumlah 183 mahasiswa. Dalam hasil nilai menunjukkan bahwa adanya 

masalah antara kemampuan dosen dalam pengelolaan kelas dan hasil belajar 

kewirausahaan yang diperoleh mahasiswa karena penulis masih kurang percaya 

dengan hasil yang diperoleh oleh sebagian besar mahasiswa mendapat nilai diatas 

standart kelulusan sedangkan kemampuan dosen dalam pengelolaan kelas dinilai 

kurang efektif. 

Maka harapan dengan diadakan dengan penelitian ini agar kemampuan 

dalam pengelolaan kelas efektif, dan sepadan dengan hasil belajar keiwrausahaan 

mahasiswa, maka dengan demikian kemampuan dosen dalam pengelolaan kelas 

perlu ditingkatkan lagi. Apabila kemampuan dosen dalam pengelolaan kelas lebih 

baik maka hasil belajar kewirausahaan akan lebih tinggi. 

Dalam kegiatan belajar mengajar memerlukan tenaga pengajar yang 

profesional yaitu dosen yang dapat mendukung tujuan pendidikan. Tugas utama 

seorang dosen mentransfer ilmu kepada mahasiswa. Tugas dan peran dosen 
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sebagai pendidik profesional sesungguhnya tidak terbatas pada saat 

berlangsungnya  interaksi edukatif di dalam kelas yang lazim disebut proses 

perkuliahan. Dosen sebagai administrator, konselor, evaluator, sesuai dengan 

sepuluh kompetensi atau kemampuan yang harus dimilikinya. Dalam proses 

belajar menganjar, seorang dosen tidak hanya memiliki pengetahuan untuk 

diberikan kepada mahasiswa, tetapi dosen juga dituntut untuk memiliki 

kemampuan mengajar yang baik agar tercipta suasana kelas yang kondusif 

sehingga mendukung kegiatan belajar mengajar yang efektif dan efisien. Program 

belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan siswa selama 

pengajaran itu berlangsung. Dalam kegiatan tersebut secara terperinci harus jelas 

kemana siswa itu akan dibawa (tujuan), apa yang harus ia pelajari (isi bahan 

pelajaran), bagaimana cara ia mempelajarinya, dan bagaimana kita mengetahui 

bahwa siswa telah mencapainya (penilaian).  

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila terjadi gangguan 

dalam proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas dimaksudkan agar tercipta 

limgkungan belajar yang kondusif untuk peserta didik agar tercapai tujuan 

pengajaran secara efektif dan efisiensi. ketika kelas terganggu guru berusaha 

mengembalikan kembali keadaan kelas seperti semula agar tidak menjadi 

penghalang bagi proses belajar mengajar. Pengelolaan kelas bertujuan agar setiap 

anak dikelas itu dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan 

pengajaran secara efektif dan efisiensi. 

Kemandirian belajar merupakan hal yang paling utama untuk mahasiswa 

agar dapat menyelesaikan tugas dengan kemampuan sendiri dan tidak bergantung 

pada orang lain. Belajar mandiri di rumah mengulang-ulang materi yang telah 

diajarkan oleh dosen agar tidak lupa. Karena dengan belajar mandiri kita dapat 

mengukur kemampuan kita sendiri sejauh mana kita menguasai materi yang 

diberikan oleh dosen.  

Pengelolaan kelas belum berjalan dengan baik, saat proses PBL berlangsung 

masih ada mahasiswa yang bercerita sendiri, ada mahasiswa yang bermain 

handphone. Mahasiswa juga belum belajar mandiri karena masih ada yang 
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mengerjakan tugas tidak tepat waktu, mengumpulkan tugas tidak tepat waktu 

dosen tidak menegur atau membiarkan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang judul : 

“PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA TENTANG KEMAMPUAN 

DOSEN DALAM PENGELOLAAN KELAS DAN KEMANDIRIAN 

BELAJAR MAHASISWA TERHADAP HASIL BELAJAR 

KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI 

ANGKATAN TAHUN 2013 / 2014 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  

SURAKARTA.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa masalah-

masalah yang timbul antara lain: 

1. Penerapan kemampuan dosen dalam pengelolaan di dalam kelas masih belum 

maksimal dalam proses belajar mengajar. Saat proses belajar mengajar 

berlansung masih ada mahasiswa yang bercerita sendiri dibelakang, masih ada 

yang bermain handphone dosen tidak menegur atau membiarkan. 

2. Kemandirian belajar mahasiswa masih kurang efektif dalam proses 

pembelajaran. Mahasiswa .lambat dalam mengerjakan tugas, mengumpulkan 

tugas tidak tepat waktu . 

 

C. Pembatasan  Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas tidak semuanya dibahas 

dalam penelitian ini dan untuk menghindari meluasnya permasalahan. Maka 

pembatasan ruang lingkup yang dibatasi sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada mahasiswa Program Studi pendidikan Akuntansi 

angkatan 2013 

2. Kemampuan dosen dalam pengelolaan kelas dibatasi pada saat proses PBM.  

3. Kemandirian belajar dibatasi pada tanggung jawab dalam belajar, keaktifan 

belajar, efisiensi belajar 
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4. Hasil belajar mahasiswa tentang kewirausahaan dilihat dari nilai di KHS  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas maka dalam penelitian ini 

diuraikan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh pesepsi mahasiswa tentang kemampuan dosen dalam 

pengelolaan kelas terhadap hasil belajar kewirausahaan pada Mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta ? 

2. Adakah pengaruh kemandirian belajar mahasiswa terhadap hasil belajar 

kewirausahaan pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta ? 

3. Adakah pengaruh persepsi mahasiswa tentang kemampuan dosen dalam 

pengelolaan kelas dan kemandirian belajar mahasiswa terhadap hasil belajar 

kewirausahaan pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini tujuan yang akan dicapai sebagai adalah berikut : 

1 Untuk  mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa tentang kemampuan dosen 

dalam pengelolaan kelas terhadap hasil belajar kewirausahaan pada 

Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2 Untuk mengetahui pengaruh kemandirian belajar mahasiswa terhadap hasil 

belajar kewirausahaan pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

3 Untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa tentang  kemampuan dosen 

dalam pengelolaan kelas  dan kemandirian belajar mahasiswa terhadap hasil 

belajar kewirausahaan pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi 

gambaran kemampuan dan keterampilan dosen dalam pengelolaan kelas dan 

kemandirian belajar mahasiswa. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Dosen 

Memberikan tambahan bagi dosen untuk mendorong dosen untuk 

lebih meningkatkan kemampuan dalam mengelola kelas  setiap proses 

pembelajaran. 

2) Bagi Mahasiswa 

Dengan penelitian ini agar mahasiswa dapat meningkatkan 

kemandirian belajar dan meningkatkan hasil belajar tentang 

kewirausahaan. 

3) Bagi Peneliti 

Sebagai bahan acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik 

terhadap bidang kajian ini.  

 

 

  


