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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Profesi seorang guru atau dosen adalah profesi yang mulia karena 

mengemban tugas yang sangat besar yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu 

bangsa. Maju atau tidaknya suatu bangsa terlihat dari kualitas pendidikan yang 

dimiliki negara tersebut. Pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia 

yang mampu hidup mandiri dan kreatif. Dengan demikian pendidikan 

diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas serta mampu 

menghadapi pada era global mendatang.  Dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa: 

 Pendidikan Nasional berfungsi untuk 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 bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

diharapkan dapat merealisasikan dan mewujudkan suatu tujuan pendidikan 

nasional. Dalam hal ini seorang dosen memiliki peran yang penting dalam 

menuntun mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan, sama halnya dengan 

mahasiswa yang harus lebih mandiri serta aktif dalam perkuliahan. 

Menurut Arikunto (2006: 54), ”kesiapan adalah suatu kompetensi sehingga 

seseorang yang mempunyai kompetensi berarti seseorang tersebut memiliki 

kesiapan yang cukup untuk berbuat”. Hal ini berkaitan dengan kesiapan 

mahasiswa untuk menjadi guru, mereka perlu mempelajari tentang kompetensi-

kompetensi yang harus dimiliki calon pendidik. Dengan demikian sebagai 

seorang dosen tentu harus lebih mengetahui dan memahami serta menguasai 

kompetensi-kompetensi tersebut secara menyeluruh agar meningkatkan kualitas 

pendidikan saat ini. 
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Dalam kurikulum Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta program studi Pendidikan Akuntansi, Teori 

Akuntansi merupakan mata kuliah yang wajib, mata kuliah ini ditempuh pada 

semester enam. Dalam kesiapan menjadi seorang pendidik tentu mahasiswa 

harus menguasai kompetensi-kompetensi yang dimiliki seorang pendidik, 

penelitian dilakukan pada mata kuliah teori akuntansi.  Karena setelah proses 

perkuliahan selesai, masih ada beberapa mahasiswa yang merevisi kembali mata 

kuliah ini. Dari hal tersebut kemudian timbul masalah mengenai kompetensi 

yang dimiliki dosen teori akuntansi dan juga dari mahasiswa dalam mengikuti 

perkuliahan sehingga mempengaruhi kesiapan mahasiswa untuk menjadi 

seorang pendidik. 

Faktor yang harus diperhatikan disini adalah kompetensi dosen. Kompetensi 

dosen merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesiapan 

mahasiswa untuk menjadi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 

2005 Pasal 10  tentang Guru  dan Dosen ada 4 kompetensi yang wajib dikuasai 

oleh dosen. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. Kompetensi 

pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik. 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta dapat menjadi teladan peserta didik. 

Kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru atau dosen dalam 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, 

sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi 

profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan 

mendalam.  

Dari empat kompetensi tersebut seorang pendidik harus memahami dan 

menguasainya. Kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian dosen 

menjadi perhatian bagi peneliti karena merupakan kompetensi utama dalam 

pendidikan.  Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam pengelolaan 

pembelajaran peserta didik, dari pengertian ini tidak sedikit tenaga pendidik 

mengartikan bahwa kompetensi ini hanya kemampuan mengajar saja dan yang 
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terpenting bisa mengajar tanpa memahami betul tentang kompetensi pedagogik 

yang sesungguhnya. Menurut Yamin dan Maisah (2010), ruang lingkup 

kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Dengan 

begitu kompetensi pedagogik memiliki cakupan yang luas yang berpengaruh 

terhadap hasil atau mutu suatu pendidikan, sehingga setiap dosen harus 

menguasai kompetensi ini. 

Saat ini dalam dunia pendidikan di Indonesia sedang maraknya 

mensosialisasikan tentang pendidikan karakter kepada peserta didik. Begitu juga 

di perguruan tinggi dilakukan berapa upaya untuk pembentukan karakter 

mahasiswanya sebagai persiapan untuk menjadi guru. Peranan dosen dalam 

kesiapan mahasiswa untuk menjadi seorang guru tentu sangat penting. Maka 

seorang dosen dituntut untuk mempunyai kepribadian yang baik dan patut di 

contoh oleh mahasiswanya. Dosen adalah panutan yang menjadi teladan bagi 

setiap mahasiswanya maka dari itu dosen harus mempunyai kompetensi 

kepribadian yang baik.  

Dosen yang berkompeten sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan saat 

ini. Universitas melakukan upaya antara lain dengan melakukan seleksi dan 

menaikkan standar pendidikan dosen, misalnya dosen yang mengajar minimal 

berpendidikan strata-2. Dengan usaha tersebut, Universitas Muhammadiyah 

Surakarta didukung oleh pendidik yang berkompeten di bidang akademik. 

Dengan hal itu, mahasiswa seharusnya memanfaatkan untuk lebih memperdalam 

ilmu. Dosen mentransfer ilmu kepada mahasiswa dan mahasiswa mempunyai 

hak untuk bertanya apabila ada yang belum paham dalam perkuliahan.  

Dengan demikian dapat dikatakan apabila seorang mahasiswa memiliki 

dosen yang berkompeten maka mahasiswa tersebut akan mudah memahami apa 

yang disampaikan dosen, sehingga kesiapan untuk menjadi guru akan timbul dan 

mahasiswa dapat mencontoh dengan baik cara dosen dalam menyampaikan 

materi perkuliahan. Dan apabila dosen kurang menguasai kompetensi-
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kompetensi yang dimiliki seorang pendidik maka mahasiswa tersebut juga akan 

kurang kesiapan yang matang untuk menjadi guru seperti yang diharapkan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

terhadap mahasiswa Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dengan judul “PERSEPSI MAHASISWA TENTANG KOMPETENSI 

PEDAGOGIK DAN KOMPETENSI KEPRIBADIAN DOSEN PADA MATA 

KULIAH TEORI AKUNTASNI TERHADAP KESIAPAN MENJADI GURU 

MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN 

ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

ANGKATAN TAHUN 2014” 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Masih banyak lulusan perguruan tinggi yang belum memahami kompetensi 

secara menyeluruh. 

2. Dosen belum maksimal dalam menguasai kompetensi. 

3. Kesiapan yang kurang maksimal dari mahasiswa untuk menjadi tenaga 

pendidik. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah agar 

permasalahan yang dianalisa dapat terarah, sesuai sasaran dan tujuan yang 

diharapkan, maka penelitian ini dibatasi. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Kesiapan mahasiswa menjadi guru pada penelitian ini dibatasi pada 

mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah teori akuntansi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan Tahun 2014. 

2. Persepsi mahasiswa tentang kompetensi pedagogik dosen pada penelitian ini 

dibatasi pada masalah kompetensi pedagogik dosen pada mata kuliah teori 
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akuntansi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan Tahun 2014. 

3. Persepsi mahasiswa tentang kompetensi kepribadian dosen pada penelitian ini 

dibatasi pada masalah kompetensi kepribadian dosen pada mata kuliah teori 

akuntansi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan Tahun 2014. 

 

D. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh antara persepsi mahasiswa mengenai kompetensi pedagogik 

dosen pada mata kuliah teori akuntansi terhadap kesiapan menjadi guru pada 

mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan tahun 2014? 

2. Adakah pengaruh antara persepsi mahasiswa mengenai kompetensi 

kepribadian dosen pada mata kuliah teori akuntansi terhadap kesiapan menjadi 

guru pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan tahun 2014? 

3. Adakah pengaruh antara persepsi mahasiswa mengenai kompetensi pedagogik 

dan kompetensi kepribadian dosen pada mata kuliah teori akuntansi terhadap 

kesiapan menjadi guru pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Angkatan tahun 2014? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara persepsi mahasiswa mengenai kompetensi 

pedagogik dosen pada mata kuliah teori akuntansi terhadap kesiapan menjadi 

guru pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan tahun 2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara persepsi mahasiswa mengenai kompetensi 

kepribadian dosen pada mata kuliah teori akuntansi terhadap kesiapan 
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menjadi guru pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta Angkatan tahun 

2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara persepsi mahasiswa mengenai kompetensi 

pedagogik dan kompetensi kepribadian dosen pada mata kuliah teori 

akuntansi terhadap kesiapan menjadi guru pada mahasiwa Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan tahun 2014. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dalam bidang pendidikan, dengan adanya persepsi mahasiswa 

mengenai kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian dosen mampu 

menambah wawasan mahasiswa dalam kesiapan menjadi guru.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti  

 Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu mengetahui persepsi 

mahasiswa tentang kompetensi pedagogik dan kompetensi kepribadian 

dosen terhadap kesiapan menjadi guru. 

b. Bagi Mahasiswa  

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam 

mempersiapkan untuk menjadi tenaga pendidik. 

c. Bagi Pembaca 

 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 

informasi untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 


