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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman ke arah modernisasi yang semakin maju di bidang 

ilmu maupun teknologi berdampak terhadap kehidupan manusia. Termasuk 

dalam dunia wirausaha yang semakin Kompetitif. Maka kompetensi 

kewirausahaan seseorang menjadi penting. Menurut Mulyasa (2004:5) 

“Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dewasa ini membuka 

peluang bagi setiap individu untuk mengakses hal tersebut keseluruh dunia. 

Setiap orang berusaha menguasai jaringan informasi dan perangkat 

komunikasi yang semakin kompetitif. Individu yang dapat menguasai 

informasi untuk memperoleh pengetahuan dan ilmu akan menjadi unggul 

dalam budaya global. Oleh karena itu, diperlukan belajar sepanjang hayat (life 

long learning) secara terus-menerus dalam mengembangkan kemampuan 

untuk memperluas pengetahuan dan ilmu (learning to know)”. Kegiatan 

belajar dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Pengertian pendidikan 

sendiri telah dijabarkan di dalam UU RI No. 20 (2003) tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 1, 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 keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara”.  

 

Pendidikan tinggi merupakan sarana bagi mahasiswa untuk belajar 

secara intensif. Mahasiswa dapat memperoleh keterampilan melalui belajar. 

Mahasiswa dapat memperoleh kompetensi kewirausahaan melalui belajar. 

Harapannya mahasiswa akan mampu bersaing dengan bekal kompetensi 

kewirausahaan setelah menjadi sarjana. Tapi harapan tersebut terkadang tidak 

tercapai. Pasalnya lulusan perguruan tinggi dengan gelar sarjana hanya 
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memiliki peluang ruang yang sangat sedikit dan persaingan yang begitu 

kompetitif.  

Tujuan dari pendidikan tinggi Indonesia menurut UU No. 12 (2012) 

tentang Pendidikan Tinggi pasal 5 adalah sebagai berikut:  

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk 

kepentingan bangsa;  

2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/ 

atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan 

daya saing bangsa;  

3. Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi 

kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat 

manusia; dan  

4. Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya 

Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Mata kuliah Praktik Kewirausahaan merupakan salah satu upaya untuk 

menunjang mahasiswa dalam mempersiapkan sikap mental yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan tinggi tersebut, sehingga mahasiswa memiliki jiwa 

wirausaha sejati dan mampu menghadapi persaingan global. Praktik 

Kewirausahaan adalah mata kuliah yang berfokus pada kegiatan bisnis sebagai 

sarana belajar dan berlatih berwirausaha bagi mahasiswa. Mata kuliah Praktik 

kewirausahaan memberikan bimbingan khusus kepada mahasiswa untuk 

menekuni ranah wirausaha.  

Materi yang diberikan di Kampus termasuk materi praktik 

kewirausahaan pada umumnya sudah baik, akan tetapi tidak semua mahasiswa 

memiliki Kompetensi Kewirausahaan. Penyebabnya adalah kurangnya 

perhatian mahasiswa saat proses pembelajaran Praktik Kewirausahaan, dan 

kurangnya motivasi dalam mempelajari mata kuliah Praktik Kewirausahaan.  
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Kesenjangan antara fakta dan harapan tersebut menimbulkan masalah 

seperti rendahnya kompetensi kewirausahaan yang dimiliki mahasiswa dan 

kurangnya penguasaan materi praktik kewirausahaan yang telah diberikan saat 

perkuliahan. Sementara untuk memiliki kompetensi kewirausahaan yang 

mumpuni harus menguasai ilmu dari praktik kewirausahaan. Pembelajaran di 

Kampus merupakan sarana belajar yang intensif bagi mahasiswa. Menurut 

Slameto (2003:2) “belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”.  

Dosen merupakan tenaga pengajar yang menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan proses pembelajaran. Selain factor pengajar, 

perilaku belajar juga menjadi faktor penting penunjang keberhasilan program 

pembelajaran. Menurut Syah (2005:118) “dalam memahami arti belajar dan 

inti dasar perubahan sikap karena belajar, para ahli sependapat bahwa perilaku 

belajar diwujudkan dalam sembilan bentuk, yaitu: kebiasaan, keterampilan, 

pengamatan, berpikir asosiatif dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, 

sikap, inhibisi, apresiasi, dan tingkah laku afektif”.  

Selain perilaku belajar dalam pembelajaran praktik kewirausahaan, 

mahasiswa juga memerlukan motivasi sebagai penggerak untuk belajar. 

Menurut Donald dalam Sardiman (2003:198) “motivasi adalah perubahan 

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan 

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan”. Motivasi belajar adalah 

sesuatu yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan siswa dalam 

belajar (Astuti, 2010:67).  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti mengambil 

judul “KONTRIBUSI PERILAKU BELAJAR PRAKTIK 

KEWIRAUSAHAAN DAN MOTIVASI BELAJAR PRAKTIK 

KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN 

MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2014”.  
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat diidentifikasikan beberapa masalah 

yang timbul dari variabel tersebut, antara lain:  

1. Mahasiswa kurang menguasai kompetensi kewirausahaan.  

2. Kurangnya perhatian mahasiswa terhadap proses pembelajaran praktik 

kewirausahaan.  

3. Mahasiswa kurang memiliki motivasi dalam melakukan praktik 

kewirausahaan.  

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, agar permasalahan yang diteliti tidak 

meluas, maka penulis membatasi masalah yang dikaji, meliputi:  

1. Kompetensi kewirausahaan dibatasi pada perilaku belajar mahasiswa pada 

mata kuliah praktik kewirausahaan.  

2. Motivasi belajar dibatasi pada motivasi belajar dalam diri mahasiswa 

untuk menguasai kompetensi kewirausahaan mealalui mata kuliah praktik 

kewirausahaan.  

3. Ruang lingkupnya dibatasi pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Adakah kontribusi Perilaku Belajar praktik kewirausahaan terhadap 

Kompetensi Kewirausahaan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi UMS angkatan tahun 2014?  

2. Adakah kontribusi Motivasi Belajar praktik kewirausahaan terhadap 

Kompetensi Kewirausahaan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi UMS angkatan tahun 2014?  

3. Adakah kontribusi Perilaku Belajar praktik kewirausahaan dan Motivasi 

Belajar praktik kewirausahaan terhadap Kompetensi Kewirausahaan pada 
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Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi UMS angkatan tahun 

2014?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, peneliti 

bertujuan untuk:  

1. Mengetahui kontribusi Perilaku Belajar terhadap Kompetensi 

Kewirausahaan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

UMS angkatan tahun 2014.  

2. Mengetahui kontribusi Motivasi Belajar terhadap Kompetensi 

Kewirausahaan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

UMS angkatan tahun 2014.  

3. Mengetahui kontribusi Perilaku Belajar dan Motivasi Belajar terhadap 

Kompetensi Kewirausahaan pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi UMS angkatan tahun 2014.  

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

referensi ilmu pendidikan untuk meningkatkan dan mengembangkan 

keterampilan di bidang penelitian tentang kewirausahaan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dosen 

Memberikan masukan bagi dosen agar dapat meningkatkan minat 

berwirausaha mahasiswa dan mendorong dosen untuk lebih 

meningkatkan cara dalam setiap proses pembelajaran.  

b. Bagi Mahasiswa 

Memberikan wawasan pengetahuan dan referensi bagi mahaiswa di 

bidang kewirausahaan.  
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c. Bagi Penulis 

Sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam 

penelitian dan dapat mengetahui secara mendalam kontribusi Perilaku 

Belajar praktik kewirausahaan dan Motivasi Belajar praktik 

kewirausahaan terhadap Kompetensi Kewirausahaan.  

 

 

 


