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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

terus menurus berkembang pesat sekarang ini, akan membawa dampak 

kemajuan pada berbagai bidang kehidupan. Untuk dapat mengikuti dan 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, diperlukan adanya 

sumber daya manusia yang berkualitas. Usaha untuk menciptakan sumber 

daya manusia yang  berkualitas adalah melalui pendidikan. 

Pendidikan adalah usaha dalam rangka menyiapkan siswa melalui 

bimbingan pengajaran dan latihan agar siswa dapat memainkan perannya 

dalam kehidupan bermasyarakat di masa yang akan datang. Pendidikan 

merupakan suatu proses bahwa pengalaman dan informasi yang diperolehnya 

sebagai hasil belajar. Pendidikan tersebut mencakup pengalaman, 

pengetahuan dan penyesuaian diri dari pihak terdidik sebagai rangsangan 

yang diberikan kepadanya kearah pertumbuhan dan perkembangan. 

Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa juga sekaligus 

meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melalui pendidikan itulah 

diharapkan tercapai peningkatan kehidupan manusia kearah yang sempurna. 

Fungsi dan tujuan pendididikan nasional menurut UU NO 20 Tahun 2003 

pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam 



2 

 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

mengembangkan 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 demokrasi serta bertanggung jawab. 

 

Guna mewujudkan fungsi tersebut pemerintah menyelenggarakan 

suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang – 

undang Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 

9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan 

kualitas manusia Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan 

relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. 

Peningkatan mutu dan efisiensi manejemen pendidikan dilakukan melalui 

penerapan manejemen berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi serta 

pembaruan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah dan 

berkesiambungan.  

Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, 

kemampuan ketrampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam rangka 

pembentukan dan pengembangan diri. Dalam rangka mencapai proses 

pendidikan yang terarah adalah melalui lembaga pendidikan formal seperti 

sekolah maupun perguruan tinggi. Melalui lembaga pendidikan setiap orang 

dapat meningkatkan potensi yang ada dalam dirinya, untuk meningkatkan 

potensi tersebut seseorang harus bisa mencapai sebuah prestasi belajar yang 

sesuai dengan bidang keahliannya. 
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Peningkatan prestasi yang sesuai dengan bidang keahlian dapat 

dicapai dengan meningkatkan prestasi belajar. Peningkatan prestasi belajar 

yang memuaskan serta tercapainya tujuan pendidikan adalah harapan bagi 

setiap siswa yang mengikuti proses pendidikan. 

Setiap siswa belajar dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan 

semua cara sama baiknya. Kenyataannya, kita semua memiliki tiga gaya 

belajar tersebut hanya saja salah satu gaya yang mendominasi. Menurut 

Baldler dan Grinder dalam buku Bobbi De porter (2000:85) “Meskipun 

banyak orang memiliki akses ketiga modalitas visual, auditorial, dan 

kinestetik hampir semua orang cenderung pada satu modalitas belajar”. 

Berperan sebagai saringan untuk pembelajaran, pemrosesan dan komunikasi 

orang tidak cenderung pada satu modalitas, mereka juga memanfaatkan 

kombinasi modalitas tertentu yang memberikan mereka bakat dan kekurangan 

alami tertentu. 

Menurut kamus besar ilmu pengetahuan (2006) 

Tipologi (lat: tyus menjadi yun:tipus yang diguratkan, modal,cetakan) 

penjabaran ilmu watak tentang pembagian dalam manusia dalam 

golongan menurut watak masing-masing. Pembagian manusia dalam 

tipe-tipe (jenis-jenis) dan penggambaran tipe itu. 

Tugas utama siswa untuk mencapai prestasi belajar dan tujuan 

pendidikan adalah melalui kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang 

berlangsung baik akan membantu tercapainya sebuah prestasi yang memang 

sesuai dengan potensi dan keahlian yang dimilikinya. Berapa aspek keahlian 

yang dimiliki oleh siswa adalah keahlian dalam aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor. 
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Menurut Bobbi De Porter (2000:85) “Kesulitan belajar itu sendiri 

cukup membuat siswa memahami diri atau mengalami downshift 

menyebabkan belajar mandek”. Siswa dihadapi dua masalah yaitu belajar 

yang sulit dan resiko jika tidak mengetahui cara belajar untuk mengatasi 

masalah tersebut. 

Salah satu hambatan yang ada yaitu siswa mengalami gangguan dalam 

belajar. Siswa mengalami kesulitan dalam menerima materi pembelajaran 

yang telah disampaikan oleh guru. Beberapa siswa ada yang sudah menyadari 

dan mampu menghadapi kesulitan belajar yang dihadapi, namun ada juga 

siswa yang tidak menyadari kesulitan belajar yang dihadapi sehingga mereka 

sulit mengatasi kesulitan belajar yang dialami. 

Berdasarkan pengamatan, dalam pelajaran akuntansi siswa yang 

mengikuti pelajaran tersebut memiliki cara yang berbeda satu sama lainnya, 

ada siswa yang lebih senang menulis hal-hal yang telah disampaikan ketika 

proses pembelajara berlangsung. Ada pula yang lebih senang mendengarkan 

materi yang disampaikan oleh guru serta ada pula yang senang praktek 

mengerjakan soal secara langsung. Dari berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh siswa selama proses pembelajaran berlangsung maka akan tercipta suatu 

cara yang menjadi suatu kebiasaan siswa dalam kehidupan sehari-hari. 

Gaya belajar memiliki kaitan yang erat dalam mendukung proses 

belajar dimana proses belajar yang baik akan sangat membantu siswa dalam 

memahami mata pelajaran dengan baik dan tentunya bisa mengetahui 

kesulitan belajar siswa yang sedang dihadapi dan berusaha untuk mencari 
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pemecahannya sehingga tercapailah tujuan dari pembelajaran, selain itu 

tercapailah prestasi belajar yang memuaskan bagi siswa. 

Berdasarkan pengamatan selama ini yang terjadi tidaklah demikian 

dalam arti tidak semua siswa dengan gaya belajar yang berbeda-beda dengan 

tingkat kesulitan yang sama ketika mengerjakan soal mendapatkan prestasi 

belajar yang sama baiknya. Hal inilah yang menimbulkan sebuah 

permasalahan apakah ada keterkaitan gaya belajar dan kesulitan belajar 

dengan  prestasi belajar khususnya pada mata pelajaran akuntansi. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan di atas maka 

penulis mengambil judul “PENGARUH TIPOLOGI BELAJAR DAN 

KESULITAN BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR 

AKUNTANSI PADA SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 1 

KARTASURA TAHUN AJARAN 2011/2012”.   

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan dan menghindari kemungkinan terjadinya 

kesalahan dalam penafsiran judul, maka penulis berusaha membatasi 

masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Tipologi yang akan diteliti yaitu tiga gaya belajar visual (penglihatan), 

gaya belajar auditori (pendengaran) dan gaya belajar kinestetik (gerakan 

tubuh). 
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2. Dalam penelitian ini kesulitan belajar yang akan diteliti mengenai 

kesulitan belajar yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. 

3. Prestasi belajar dibatasi nilai ujian semester bidang studi akuntansi. 

4. Penelitan dilaksanakan pada siswa jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial 

kelas XI  SMA Negeri 1 Kartasura. 

  

C. Perumusan Masalah 

Dari indentitifikasi dan pembatasan masalah di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh tipologi belajar terhadap prestasi belajar akuntansi? 

2. Adakah pengaruh kesulitan belajar terhadap prestasi belajar akuntansi? 

3. Adakah pengaruh tipologi belajar dan kesulitan belajar terhadap prestasi 

belajar akuntansi?  

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tipologi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar akuntansi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kesulitan belajar siswa terhadap prestasi 

belajar akuntansi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tipologi belajar dan kesulitan belajar siswa 

terhadap prestasi belajar akuntansi. 
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E. Manfaat Penelitan  

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pihak yang 

terkait yaitu: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Menambahkan pengetahuan serta lebih mendukung teori-teori yang 

ada hubungannya dengan masalah yang akan di teliti. 

b. Sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan prestasi belajar 

siswa. 

c. Sebagai bahan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut bagi peneliti 

lain. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi para 

guru untuk lebih memperhatikan kebutuhan siswa dan dapat segera 

mengatasi kesulitan belajar yang di alami siswa. 

b. Bagi Siswa 

Memberikan informasi bagi siswa untuk pengembangan cara mereka 

belajar dan mengatasi kesulitan belajar mereka.  

c. Bagi Pembaca 

Memberikan gambaran kepada peneliti selanjutnya yang ada 

hubungannya didalam penelitian. 
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d. Bagi Penulis 

Untuk memperdalam pengetahuan dan untuk menerapkan ilmu yang 

telah diperoleh di bangku kuliah dalam kegiatan praktek belajar 

mengajar yang sesungguhnya dan sebagai bekal untuk terjun kedunia 

pendidikan.  

 

F. Sistematika Penelitian  

Sistimatika ini terdiri dari 5 bab, bagian awal terdiri atas halaman judul, 

halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan fakultas, halaman 

motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

lampiran dan abstraksi. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini berisikan tentang pengertian prestasi belajar, pengertian 

prestasi belajar akuntansi, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

akuntansi, indikator prestasi belajar akuntansi, ruang lingkup mata 

pelajaran akuntansi kelas XI, pengertian tipologi belajar, 

karakteristik tipologi belajar, faktor yang mempengaruhi tipologi 

belajar, pengertian kesulitan belajar, karakteristik dan gejala 
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kesulitan belajar, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, 

indikator kesulitan belajar, pengaruh tipologi belajar dan kesulitan 

belajar terhadap prestasi belajar, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi  tentang pengertian metode penelitian, jenis penelitian, 

tempat penelitian,  populasi, sampel, sampling, variabel penelitian, 

sumber data, teknik pengumpulan data, uji coba instrumen 

penelitian, teknik prasyarat analisis dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum SMA Negeri 1 

Kartasura, pelaksanaan uji coba (try out), pengujian prasyarat 

analisis, analisis data dan pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil 

penelitian. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  

 


