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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Hasil belajar merupakan pencapaian bentuk perubahan perilaku yang 

cenderung menetap dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotoris dari proses 

belajar yang dilakukan dalam waktu tertentu (Jihad, 2012:14). Hasil belajar 

mencakup kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Kemampuan kognitif 

terdiri dari knowledge (pengetahuan, ingatan), comprehension (pemahaman, 

menjelaskan, meringkas, contoh), application (menerapakan), analysis 

(menguraikan, menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, 

merencanakan), dan evaluating (menilai). Kemampuan afektif terdiri dari 

receiving (sikap menerima), responding (memberikan respon), valuing (nilai), 

organization (organisasi), characterization (karakterisasi). Kemampuan 

psikomotorik meliputi initiatory, pre-rountie, dan rountinized (Suprijono, 

2013:6). 

       Ada banyak sekali upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Salah satu upaya tersebut yaitu melalui jalur pendidikan 

formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. Pendidikan formal 

merupakan pendidikan yang resmi diselenggarakan disekolah-sekolah baik 

sekolah swasta maupun sekolah negeri melalui kegiatan pembelajaran secara 

berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan non formal merupakan 

pendidikan yang terjadi di masyarakat bisa dengan pelatihan dan kursus. 

Pendidikan informal merupakan pendidikan yang terjadi secara spontan dan 

tanpa struktur biasanya terjadi di dalam kehidupan keluarga dan tempat kerja. 

       Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sebagai lembaga pendidikan yang memiliki lulusan di bidang 

pendidikan harus memiliki lulusan yang dapat siap terjun ke masyarakat. Materi-

materi yang diberikan pada saat pembelajaran bukan hanya mengenai ilmu 

pendidikan, tetapi ada juga ekonomi dan studi tentang akuntansi. Materi tersebut 

diberikan agar mahasiswa menjadi lulusan ahli yang memiliki kualitas dan daya 
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saing secara global. Disamping itu, mahasiswa juga dapat menjadi lulusan yang 

dapat terjun ke masyarakat sebagai seorang ahli yang menguasai akuntansi. 

       Pada program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta terdapat mata kuliah 

Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan serangkain tindakan 

dan proses akuntansi yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja 

personal yang terlibat dalam organisasi dengan menggunakan ukuran kinerja 

keuangan dan kinerja non keuangan, selain itu akunatnsi manajemen juga 

berguna untuk membuat stategi dan rencana jangka panjang (Darsono : 2008). 

Akuntansi manajemen sebagai salah satu mata kuliah penunjang yang termasuk 

mata kuliah wajib bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk 

di berikan dan di kuasai oleh mahasiswa (khususnya Pendidikan Ekonomi 

Akuntansi). Hasil belajar akuntansi manajemen dapat dilihat dari nilai angka. 

Hasil tersebut dapat dikatakan baik jika memperoleh nilai minimal 3 atau B. 

Hasil belajar mahasiswa yang baik dan kurang baik dapat dilihat dari hasil 

pencapaian IPK masing-masing mahasiswa. Namun pada kenyataannya, masih 

banyak mahasiswa yang menggantungkan revisi yang diberikan dosen dan 

setelah diadakan ujian, masih ada mahasiswa yang mendapat nilai rendah dan 

harus mengulangnya. Dengan demikian dapat dikatakan hasil belajar akuntansi 

manajemen belum maksimal. Setiap proses belajar yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa akan menghasilkan hasil belajar.  

       Proses belajar itu sendiri merupakan tahapan-tahapan yang dilalui untuk 

mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ranah 

kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak), ranah afektif 

adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai, sedangkan ranah psikomotor 

merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan (skill) atau kemampuan 

bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu (Sudijono, 

2011:49).  

     Untuk dapat mewujudkan tujuan pembelajaran, dosen harus mengetahui  

tahapan yang harus dijalani mahasiswa dalam proses pembelajaran. Tahapan  

yang terpenting adalah motivasi agar hasil belajar mahasiswa mendapatkan  
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hasil yang baik. Mengemukakan bahwa motivasi merupakan dorongan terhadap 

serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. Sedangkan elemen 

yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur membangkitkan, mengarahkan, 

menjaga, menunjukkan intesitas, bersifat terus menerus dan adanya tujuan 

(Wibowo, 2010:379). Faktor yang menyebabkan siswa tidak dapat mencapai 

hasil yang maksimal karena persepsi siswa yang bosan dengan metode mengajar 

guru yang monoton. Persepsi didefinisikan suatu proses yang menghubungkan 

dan mengorganisir data-data indra kita (penginderaan) untuk mengembangkan 

hingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita 

sendiri (Shaleh, 2009: 110).  

        Keberhasilan pembelajaran dilihat dari kegiatan mahasiswa dalam 

mengikuti pembelajaran tersebut. Keberhasilan pembelajaran itu dapat dilihat 

dari kegiatan mahasiswa yang berupa keaktifan belajar mahasiswa. Keaktifan 

belajar mahasiswa yang baik, yaitu usaha belajar dalam menyelesaikan kegiatan 

belajar sampai mencapai keberhasilan. Semakin tinggi keaktifan belajar 

mahasiswa maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran. Namun 

untuk mendapatkan keberhasilan pembelajaran bukanlah hal yang mudah, 

dibutuhkan usaha dari berbagai pihak untuk mencapainya. Selain itu 

keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar tentunya juga didukung oleh 

pemilihan metode pembelajaran yang tepat pula. Dengan pemilihan metode 

pembelajaran yang tepat, maka keberhasilan pembelajaran lebih mudah dicapai. 

Melihat fungsi pendidikan nasional salah satu fungsinya yaitu membentuk watak 

peserta didik. Watak setiap manusia yaitu berbeda-beda.  

       Sebagai contoh sederhana yakni bagaimana mahasiswa menilai dosen 

mereka, bagaimana dosen mengajar dan keterampilan dosen mengajar setiap 

mahasiswa mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Karena setiap dosen 

mempunyai keterampilan mengajar yang berbeda mempunyai ciri khas untuk 

menyampaikan materi pembelajaran, maka setiap mahasiswa pun mempunyai 

persepsi yang berbeda-beda terhadap setiap dosen. Ciri pengajaran yang berhasil 

salah satu diantaranya dilihat dari kadar kegiatan belajar mahasiswa. Makin 

tinggi kegiatan belajar siswa, makin tinggi peluang berhasilnya pengajaran 
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(Sudjana, 2005: 72). Menurut  Slameto (2010 :102) “Persepsi adalah proses yang 

menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia. Melalui 

persepsi manusia terus-menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya. 

Hubungan ini dilakukan lewat inderanya, yaitu indera penglihat, pendengar, 

peraba, perasa, dan pencium”.  

       Dosen dalam proses belajar mengajar merupakan penyampai materi yang 

harus disampaikan kepada mahasiswa, maka dosen harus mempunyai 

keterampilan mengajar yang baik agar suasana belajar lebih menyenangkan dan 

menarik, dengan begitu mahasiswa akan mempersepsikan dosen secara positif. 

Tetapi banyak dosen dalam melakukan pengajaran hanya melihat apakah banyak 

mahasiswa yang datang atau tidak sehingga mahasiswa pun tidak bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan pembelajaran dikelas, sehingga pada saat 

pembelajaran berlangsung, sebagian besar mahasiswa kurang memperhatikan 

materi yang disampaikan, beberapa mahasiswa bercerita dengan teman sebelah.  

       Proses pembelajaran yang diberikan oleh dosen belum bervariasi, serta 

kurang ada timbal balik dari mahasiswa, sehingga mahasiswa malas untuk 

mengikuti pembelajaran. Terkadang dosen hanya memberikan pembelajaran 

tanpa melihat mahasiswa mendengarkan atau tidak, sehingga pembelajaran 

kurang efektif dan membuat mahasiswa memberikan pandangan negatif 

terhadap dosen yang mengajar dengan asal-asalan. Di perkuliahan Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) selain di ajarkan tentang bagaimana 

menjadi guru yang terampil dan profesional juga diajarkan tentang kejuruan di 

bidang Akuntansi Manajemen. 

        Dalam mengatasi hasil belajar akuntansi manjemen yang belum optimal 

dosen dapat menggunakan metode penilaian yang sesuai dan bervariasi, seperti 

penilaian kinerja, observasi sistematik, penilaian portfolio, dan sebagainya, 

sehingga dapat menggambarkan kemampuan mahasiswa secara menyeluruh. 

Hasil belajar yang belum optimal tidak semua nya disebabkan oleh intelegensi 

mahasiswa yang rendah, banyak faktor yang mempengaruhi salah satu nya 

tenaga pendidik. Tinggi rendahnya hasil belajar mahasiswa dipengaruhi banyak 

faktor-faktor yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-
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faktor yang mempengaruhi hasil belajar antara lain meliputi faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisiologis dan 

faktor  psikologis.  Sementara  faktor  eksternal  meliputi faktor lingkungan dan 

faktor instrumental. Sedangkan faktor pendukung hasil belajar sendiri 

menumbuhkan rasa percaya diri, membangun motivasi diri,  dosen bersikap adil 

pada semua siswa (Rusman, 2013: 124).  

       Kualitas pembelajaran dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Dalam 

pendidikan formal selalu diikuti pengukuran dan penilaian, demikian juga dalam 

proses kegiatan belajar mengajar, dengan hasil belajar akuntansi manajemen 

dapat diketahui kemampuan setiap mahasiswa yang pandai, sedang atau lambat. 

Laporan hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dan diserahkan dalam periode 

tertentu yaitu dalam bentuk transkip nilai.  Dimana transkip nilai tersebut terlihat 

mahasiswa yang aktif dan tidak dalam pembelajaran di kelas. Peneliti memilih 

mata kuliah akuntansi manajemen karena disesuaikan dengan keadaan sekarang, 

sehingga dalam mata kuliah akuntansi manajemen akan muncul banyak hal-hal 

yang baru dan muncul pertanyaan mengenai hal-hal tersebut.  

       Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul “ANALISIS HASIL BELAJAR AKUNTANSI 

MANAJEMEN DITINJAU DARI PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI  

KETERAMPILAN MENGAJAR DOSEN DAN KEAKTIFAN BELAJAR 

MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI DALAM 

PEMBELAJARAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA ANGKATAN 2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

        Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka 

identifikasi   masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Hasil belajar mahasiswa yang baik dan kurang baik dapat dilihat dari hasil 

pencapaian IPK masing-masing mahasiswa.  

b. Melalui obervasi yang dilakukan, setiap mahasiswa memiliki persepsi 

berbeda-beda dalam menilai keterampilan mengajar dosen.  
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c. Keaktifan belajar mahasiswa yang baik, yaitu usaha belajar dalam 

menyelesaikan kegiatan belajar sampai mencapai keberhasilan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

       Pembatasan masalah bertujuan untuk menyederhanakan dan membatasi 

ruang lingkup penelitian agar lebih mudah dipahami dan dipelajari. Untuk 

menyelesaikan masalah persepsi mahasiswa mengenai keterampilan mengajar 

dosen dan keaktifan belajar mahasiswa, maka batasan masalah pada penelitian 

ini yaitu akan dilakukan pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan akuntansi angkatan 2015/2016 yang difokuskan pada peningkatan 

persepsi mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen dan keaktifan 

belajar mahasiswa dengan melihat hasil belajar akuntansi manajemen 

mahasiswa. Dalam penelitian ini pembatasan masalahnya sebagai berikut: 

a. Persepsi mahasiswa mengenai keterampilan mengajar dosen meliputi: 

Keterampilan Bertanya, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan 

mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, 

keterampilan mengelola kelas, serta keterampilan mengajar kelompok kecil 

dan perseorangan. 

b. Keaktifan belajar mahasiswa meliputi: Keaktifan visual, keaktifan lisan 

(oral), keaktifan mendengarkan, keaktifan menulis, keaktifan menggambar, 

keaktifan motorik, keaktifan mental, serta keaktifan emosional. 

 

D. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Adakah pengaruh persepsi mahasiswa mengenai keterampilan mengajar 

dosen terhadap hasil belajar akuntansi manajemen? 

b. Adakah pengaruh keaktifan belajar mahasiswa terhadap hasil belajar 

akuntansi manajemen? 
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c. Adakah pengaruh persepsi mengenai keterampilan mengajar dosen dan 

keaktifan belajar mahasiswa terhadap hasil belajar akuntansi manajemen? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

       Dalam penelitian ini perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan 

pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja 

secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan masalahnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa mengenai keterampilan 

mengajar dosen terhadap hasil belajar akuntansi manajemen pada 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2015/2016. 

b. Untuk mengetahui pengaruh keaktifan belajar mahasiswa terhadap hasil 

belajar akuntansi manajemen pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2015/2016. 

c. Untuk mengetahui pengaruh persepsi mahasiswa mengenai keterampilan 

mengajar dosen dan keaktifan belajar mahasiswa terhadap hasil belajar 

akuntansi manajemen pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2015/2016. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis. 

a) Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan yang sangat berharga pada 

perkembangan ilmu pendidikan khususnya ilmu pembelajaran. 

2) Sebagai bahan kajian dan referensi bagi penelitian kedepanya. 

b) Manfaat Praktis 

1) Bagi mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna mambantu meningkatkan 

keaktifan dalam pembelajaran akuntansi manajemen. 



8 
 

2) Bagi dosen 

Penelitian ini merupakan masukan untuk lebih terampil dalam 

pembelajaran dan teknik mengajar yang dipandang paling efektif, 

efisien, dan produktif dalam rangka meningkatkan keaktifan mahasiswa 

dalam belajar serta menambah pengetahuan tentang dunia pendidikan 

dan meningkatkan profesionalisme sebagai pendidik. 

3) Bagi perguruan tinggi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu contoh 

meningkatkan keterampilan dosen dalam mengajar sehingga dalam 

pengajaran dipandang positif oleh mahasiswa serta meningkatan 

keaktifan mahasiswa dalam melaksanakan pembelajaran.  

4) Bagi penulis 

Dapat memperoleh pengalaman penelitian pada keterampilan mengajar 

dosen serta peningkatan keaktifan belajar mahasiswa dengan 

menggunakan hasil belajar. 

5) Bagi jurusan fakultas keguruan dan ilmu pendidikan 

Sebagai referensi tambahan bagi penelitian yang relevan selanjutnya 

serta memberikan informasi kepada mahasiswa sebagai calon guru 

tentang persepsi mahasiswa mengenai keterampilan dosen dalam 

mengajar serta keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran dengan 

menggunakan hasil belajar. 

 


