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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan ialah hal yang penting karena hampir semua manusia tidak

bisa terlepas dari pendidikan baik pendidikan dasar, menengah pertama hingga

menengah atas. Syah (dalam Natalia, 2017) mengatakan pendidikan berasal dari

kata “didik” yang berarti memelihara dan memberi pelatihan, maka dari itu

diperlukan proses pengajaran serta pimpinan tentang intelek dalam pemikiran.

Pendidikan merupakan suatu tahapan dimana individu mendapatkan

pengetahuan baik yang bersifat baru dimana informasi tersebut dapat menambah

wawasan dan pengetahuan dari individu tersebut.

Pendidikan tidak soal mengajar saja melainkan proses tranfer ilmu yang

dimiliki oleh guru atau dosen kepada siswa ataupun mahasiswa dampaknya ialah

memberikan informasi yang dianggap baru kepada para mahasiwa guna

menambah pengetahuan.  Pendidikan juga dapat melalui bertukarnya informasi

antara satu individu ke individu lainnya. Terjadinya pertukaran pesan atau

informasi tersebut, maka pengetahuan mengenai berita atau peristiwa yang

berlangsung disekitar atau di lingkunga, akan terus bertambah seiring banyaknya

pertukaran informasi yang dilakukan.

Pendidikan sendiri yang dialami mulai dari menempuh Sekolah dasar

hingga Selanjutnya akan menempuh ke jenjang lebih tinggi yakni Perguruan

Tinggi seperti D3 dan S1. Dikenal istilah “mahasiswa” yang sering kali digunakan

dalam panggilan orang-orang yang tengah menempuh pendidikan lanjutan Strata



Satu. Bisa dikatakan bahwa mahasiswa adalah sebutan bagi orang yang

menempuh pendidikan lebih lanjut dengan jurusan atau bidang keilmuan yang

berbeda-beda, selain itu mahasiswapun diharapkan dapat menjadi pemimpin

yang baik karena dengan pola pikir dan pengetahuan yang lebih terbuka

dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menempuh pendidikan lanjutan

layaknya para mahasiswa.

Universitas sebagai lembaga perkuliahan baik swasta maupun negeri

diharapkan mampu dan bisa memberika mutu pendidikan yang baik kepada para

mahasiswa. Selain itu, Universitas yang dapat memimpin serta menentukan

masa depan negaranya kelak (Nulhaqim, Heryadi, Pancasilawan, &

Fedryansyah, 2015). Universitas merupakan wadah dari sebagian orang untuk

menuntut ilmu, baik kognitif maupun kematangan mental, perguruan tinggi baik

swasta maupun negeri diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam bentuk

pikiran maupun tenaga dalam perkembangan negara.

Beberapa jurusan seperti Fakultas Hukum dan Komunikasi, Psikologi dan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat kita temukan Universitas Katolik

Soegijapranata, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

(Kemenristekdikti) mengumumkan klasterisasi perguruan tinggi swasta (PTS)

Indonesia tahun 2018, dimana Universitas Katolik Soegijapranata mendapatkan

peringkat 8 di Indonesia (Harususilo, 2018). Tentunya dalam menimba ilmu

diperlukan motivasi belajar dimana motivasi sebagai daya tarik agar adanya

keinginan dalam mendalami suatu hal. Penyapaian-penyampaian informasi

berupa materi yang diberikan dari dosen kepada mahasiswa dapat dikatakan

proses dari pembelajaran. Begitu pula dalam proses mengajar adanya

penyampaian pesan dari dosen kepada mahasiswa sehingga terjadinya



penyampaian informasi antaradua belah pihak. Dengan adanya pertukaran

pesan berupa materi,  maka proses pembelajaran akan lebih mudah dipahami

oleh para mahasiswa.

Fakultas Ekonimi dan Bisnis merupakan jurusan yang cukup diminati oleh

para mahasiswa, ditambah dengan beragamnya jurusan seperti D3 Perpajakan,

S1 Manajemen, S1 Akuntansi, dan S1-S2 Manajemen Unggulan, hingga adanya

program Pascasarjana Program S2 Managemen (Magister Sains Manajemen,

Magister Manajemen). Dengan banyaknya pilihan yang telah disediakan guna

mempermudah para mahasiswa memilih juruasan mana yang disenangi untuk

diperdalam, banyaknya jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis maka akan terjadinya pertukaran informasi yang

terjadi. Dengan adanya pertukaran informasi tersebut menumbuhkan motivasi

belajar bagi para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Katolik

Soegijapranata.

Pengambilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi

dikarenakan jurusan Akuntansi banyaknya berhubungan dengan angka-angka

dimana para mahasiswa dituntut untuk lebih teliti dalam mengerjakan tugas-

tugas kuliah yang telah diberikan. Dibandingkan oleh Fakultas lainnya seperti

Teknik Pangan, Psikologi, dan Desain Komunikasi Visual, dimana para

mahasiswa lebih dapat menyalurkan keinginannya melalui kesukaanya seperti

memasak, bertukar informasi. Pada jurusan Akuntansi para mahasiswa memiliki

beban tersendiri dimana banyaknya beban SKS (Satuan Kredit Semester), yang

masih tergolong besar dan mengharuskan para mahasiswa untuk diam dikelas

lebih lama.



Motivasi adalah suatu proses untuk meningkatkan motif menjadi

perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan

tertentu (Palupi, Anitah, & Budiyono, 2014). Dengan adanya motivasi dalam

belajar maka akan lebih mudahnya memahami materi yang diberikan oleh dosen,

dikarenakan adanya keinginan yang kuat dari individu atau mahasiswa untuk

belajar. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam

mencapai hasil belajar diantaranya faktor internal dan faktor eksternal (Hapnita,

Abdullah, Gusmareta, & Rizal, 2018). Faktor internal ialah dorongan yang muncul

dari seseorang sedangkan faktor eksternal, dipengaruhi lingkungan sekitar

contohnya keluarga ataupun lingkungan sosial.

Dalam rangka melihat permasalahan motivasi tersebut peneliti

membagikan skala motivasi belajar, guna melihat adakah permasalahan dalam

motivasi belajar. Penelitii meminta 5 orang responden yaitu para mahasiswa

Fakultas  Ekonomii dan Bisnis jurusan Akuntansi untuk mengisi skala tersebut.

Skala ini disusun oleh Sugiarto pada tahun 2016, dan skala telah di uji cobakan

kepada 91 siswa-siswi di kelas XI IPS SMA Negeri 11 Purworejo Tahun ajaran

2015/2016, untuk hasilnya dinyatakan valid dan reliabel. Dari hasil penyebaran

skala yang dilakukan dan dirata-rata motivasi belajar dari skor yang bergerak dari

1 - 4 rata-ratanya adalah 1.357 angka ini menunjukan bawa para mahasiswa

jurusan Akuntansi masih memiliki motivasi belajar yang rendah, dibuktikan 4 dari

5 orang responden menunjukkan bahwa motivasi belajar mahasiswa Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  tergolong rendah.

Guna memperkuat hasil observasi di lapangan maka peneliti melakukan

wawancara langsung terhadap 5 orang narasumber mengenai motivasi belajar,

yang masih tergolong rendah. 4 dari 5 responden saat ditanya mengapa motivasi



mereka rendah, para responden menjawab bahwa mereka menginginkan dosen

yang dapat mencairkan suasana dalam artrian dosen yang para mahasiswa

harapkan ialah dapat menyatu dengan mahasiswa ditambah jurusan akuntansi

banyak berkutat pada angka-angka saja sehingga para mahasiswa merasa

bosan dan jenuh saat berada di kelas, dan salah satu mahasiswa mengatakan

bahwa akan lebih nyaman jika saat perkuliahan tidak kaku apabila adanya

selipan humor saat materi berlangsung, terlebih pada mata kuliah yang memilikii

satuan kredit semesteri yang besar. Adapun mahasisawa yang menyatakan

bahwa apabila dosen mengasyikkan dikelas akan membuat mahasisawa menjadi

suka dan tertarik pada mata kuliah tersebut.

Tiga dari lima responden yang diwawancara oleh  peneliti mengakui

bahwa meraka masih sering bermain handphone saat berada dikelas

dibandingkan mendengarkan dosen berbicara. Saat ditanyakan mengapa, para

responden menjawab bahwa mereka merasa tidak tertarik pada perkuliahan

yang diberikan oleh dosen. Seorang responden yaitu mahasiswa mengatakan,

dosen ketika menyampaikan materi pembelajaran terlalu membosankan karena

hanya sebatas menjelaskan apa yang tertera dilayar proyektor sehingga menurut

mahasiswa hal tersebut terlalu membosankan. Para mahasiswa merasa tidak

adanya ketertarikan pada perkuliahan tersebut.

Dari hasil skala yang telah dibagikan pada mahasiswa didapatkan hasil

dimana menyatakan bahwa motivasi belajar 4 dari 5 responden tergolong

rendah, sedangkan satu mahasiswa merasa tidak memiliki permasalahan

dengan motivasi belajar . Dimana saat dirata-rata  motivasi belajar mendapatkan

nilai hanya 1,357. Dari pemaparan hasil wawancara dimana mahasiswa

Akuntansi selaku responden mengharapkan proses pembelajaran berlangsung



saat dikelas dibuat menarik agar para mahasiswa merasa tertarik dan

konsentrasi para mahasiswa menjadi terpusat pada materi perkuliahan sehingga

tidak bermain handphone saat di kelas.

Adanya motivasi belajar dalam menerima proses pembelajaran yang

sedang berlangsung maka akan mempermudah proses penerimaan materi

pembelajaran. Ditambah lagi para responden menyatakan bahwa minimya

membaca buku yang berhubungan dengan perkuliahan, mengerjakan tugas

mendekati deatline, mengesampingkan tugas baik individu maupun tugas

kelompok, dan seringnya bermain handphone saat proses pembelajaran sedang

berlangsung. Dari data yang didapatkan dari para responden dan ditambah nilai

dimana motivasi belajar para responden selaku mahasiswa akuntansi masih

tergolong rendah.

Dapat ditarik kesimpulan yakni para responden selaku mahasiswa

akuntansi masih memiliki motivasi belajar yang tergolong rendah,  terbukti dari

para responden merasa malas belajar dan menggunakan handphone saat

proses pembelajaran berlangsung, mahasiswa juga tidak tertarik untuk mengikuti

mata kuliah tertentu. Adapun pendapat para mahasiswa yang mengenai

penggunaan humor saat dikelas, dapat menciptakan suasana kelas yang

nyaman serta mampu membuat mahasiswa termotivasi dalam belajar dan

membuat mahasiswa lebih merasa mata kuliah tersebut tidak membosankan

terlebih pada jurusan Akuntansi dimana saat perkuliahan berlangsung hanya

membahas mengenai angka-angka saja apabila ada perkuliahan diiringi oleh

humor maka akan menyenangkan terlebih perkuliahan yang memiliki bobot SKS

(Satuan Kredit Semester) yang besar.



Seperti yang dijelaskan sebelumnya proses pembelajaran akan berjalan

lancar jika individu yang bersangkutan memiliki keinginan atau motivasi belajar.

Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru dituntut kreatif

membangkitkan motivasi belajar para siswa (Suprihatin, 2015). Meningkatnya

motivasi belajar mahasiwa juga akan meningkatkan keinginan para mahasiswa

untuk belajar, hal ini dapat ditinjau dari hasil skala yang telah disebar dimana 4

dari 5 mahasiswa memiliki motivasi yang tergolong rendah, ditambah dari

pemaparan yang telah disampaikan oleh para responden bahwa para mahasiswa

menginginkan dosen yang memiliki selera humor saat memberikan materi

perkuliahan.

Adapun faktor-faktor  yang mempengaruhi motivasi menurut Sherly

(dalam buku Ormrod, 2008), yaitu ekstrinsik dan intrinstik. Faktor ekstrinsik ialah

tidak berkaitan dengan tugas yang dilakukannya, siswa yang termotivasi secara

ekstrinsik mungkin menginginkan nilai yang baik, uang, atau pengakuan terhadap

aktivitas dan prestasi khusus, pada dasarnya mereka termotivasi untuk mencapai

tujuan. Sebaliknya, Shannon (dalam Ormrod, 2008) menunjukan faktor intrinsik

ialah faktor-faktor di dalam dirinya dan inheren dalam tugas yang dilakukannya.

Terlibat dalam suatu aktvitas karena aktivitas tersebut memberikan kesenangan,

membatu mereka mengembangkan ketrampilannya yang dirasa penting untuk

dilakukan.

Adanya faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi motivasi

belajar. Sugihartono (dalam Sugiarto, 2016) menjelaskan bahwa faktor eksternal

dalam proses pembelajaran adalah faktor sekolah yang meliputi metode

mengajar, kurikulum, komunikasi antara dua arah yaitu guru ke siswa (selera

humor guru), relasi antar siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah,



standar pelajaran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah.  Menurut

Prasetya (dalam Sugiarto, 2016) di perlukan selera humor dari dosen sebagai

pengurang ketegangan, mampu menurunkan stres dan humor juga  bisa

digunakan untuk mencairkan suasana ataupun pengalihan dalam proses

perhatian dalam peranan kepercayaan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Walker, pada tahun 2006,

menyatakan humor memberikan kontribusi yang sangat kuat didalam lingkungan

kelas, terbukti menyiptakan lingkungan kelas lebih efektif dan positif (Walker,

2006). Sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, pada tahun

2017, sebanyak 53,70% siswa-siswi menyatakan penggunaan humor sebagai

sesuatu yang menyenangkan dalam proses pembelajaran atau baik dilakukan

saat proses pelajaran tengah berlangsung.

Disimpulkan dari hasil observasi para mahasiswa jurusan Akuntansi

memiliki motivasi rendah dimana para mahasiswa hanya belajar saat ada tugas

serta tes pada mata kuliah tertentu, sering bermain handphone saat proses

perkuliahan sedang berlangsung, selain itu para responden selaku mahasiswa

Akuntansi tidak memiliki ketetarikan dengan salah satu mata kuliah tertentu di

Fakultas Ekonomi dan Bisnis terlebih beberpa mata kuliah yang memiliki bobot

Smester yang tergolong tinggi. Ditambah minimnya para responden mengakui

jarangnya membaca buku yang berhubungan dengan mata kuliah, ditambah para

mahasiswa juga merasa bosan apabila dosen menjelaskan materi jika terpaku

pada monitor sehingga para mahasiswa merasa tidak nyaman. Maka dari itu,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitiani lebih lanjut apakah terdapat

hubungani antara persepsi terhadap selera humor dosen dengan motivasi belajar

mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Katolik Soegijapranata.



1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dilapangan, adapun tujuan dari penelitian sebagai

berikut:

Mengetahui Hubungan Persepsi Terhadap Selera Humor Dosen Dengan

Motivasi Belajar Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Di Universitas Katolik

Soegijapranata.

1.3. Manfaat Penelitian

Adapun harapan dari peneliti bahwan nantinya penelitian ini dapat

memberikan manfaat sebagai berikut:

1.3.1. Manfaat Teoritis

Peneliti dapat memberikan sumbangan pengetahuan pada Psikologi

Pendidikan baik mengembangkan pengetahuan mengenai persepsi terhadap

selera humor dosen dengan motivasi belajar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan

Bisnis di Universitas Katolik Soegijapranata.

1.3.2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat menambahkan

referensi dan dpat meningkatkan motivasi belajar bagi para mahasiswa yang

nantinya diharapkan mahasiswa bisa merasa nyaman saat melakukan proses

pembelajaran.


