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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan kegiatan yang universal dalam kehidupan 

manusia, di manapun dan kapanpun di dunia ini pasti terjadi proses 

pendidikan. Hakekat pendidikan adalah membentuk manusia itu sendiri, 

dengan demikian urutan pendidikan pertama adalah manusia. Perbuatan 

mendidik sendiri diarahkan kepada manusia untuk mengembangkan potensi-

potensi dasar manusia agar menjadi nyata sebagai penentu keberhasilan 

pembangunan. 

 Pada awal abad XXI, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga 

tantangan besar. Tantangan pertama, sebagai akibat dari krisis ekonomi, 

dunia pendidikan dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil 

pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Kedua, untuk mengantisipasi 

era global dunia pendidikan dituntut untuk mempersiapkan sumber daya 

manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global. 

Ketiga, sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, perlu dilakukan 

perubahan dan penyesuaian Pendidikan Nasional sehingga dapat mewujudkan 

proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman 

kebutuhan atau keadan daerah dan peserta didik, serta mendorong 

peningkatan partisipasi masyarakat. 
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 Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia yang ingin maju 

dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah menetapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan di bidang pendidikan yang 

menitikberatkan pada bidang penguasaan IPTEK, sebagaimana yang 

tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Kurikulum 

BAB X pasal 36 ayat 3 poin 7 yang berbunyi “Kurikulum disusun sesuai 

dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dengan memeperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni”. 

 Perkembangan dan kemajuan peradaban suatu bangsa baik pada 

bidang penguasaan IPTEK maupun dalam hal lainnya yang erat hubungannya 

dengan pendidikan perlu adanya suatu perubahan dalam proses belajar 

mengajar. Dengan demikian, perubahan pendidikan bukan hanya sebagai 

sarana untuk menyampaikan ilmu tetapi diharapkan adanya perubahan pola 

kehidupan yang lebih baik. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia 

yang berkualitas akan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk 

kemajuan bangsa dan negara. Salah satu upaya membina dan membangun 

SDM yang tangguh dan dapat diandalkan diantaranya adalah melalui 

pendidikan, baik yang diberikan melalui pendidikan formal di sekolah, 

maupun di lingkungan masyarakat. 
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 Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu penekanan dari 

tujuan pendidikan, seperti yang tertera dalam Undang-undang No. 23 Tahun 

2003 tentang tujuan Pendidikan Nasional Bab II Pasal 3 yang berbunyi: 

 Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan 

 membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

 rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan 

 potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

 bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

 kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

 bertanggungjawab. 

 

 Dengan adanya Undang-undang tersebut, maka dari waktu ke waktu 

bidang pendidikan haruslah menjadi prioritas dan menjadi orientasi untuk 

diusahakan penyediaan sarana dan prasarananya terutama untuk sekolah. 

Salah satu tugas pokok sekolah adalah menyiapkan siswa agar dapat 

mencapai perkembangannya secara optimal. Seorang siswa dikatakan telah 

mencapai perkembangannya secara optimal apabila siswa dapat memperoleh 

pendidikan dan prestasi belajar yang sesuai dengan bakat, kemampuan dan 

minat yang dimiliki. 

 Salah satu indikator yang dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan 

suatu lembaga pendididkan dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas 

adalah tercermin dari prestasi belajar yang dicapai atau nilai yang diperoleh 

pada setiap mata pelajaran yang disajikan pada lembaga pendidikan, termasuk 

dalam mata pelajaran akuntansi. Nilai ulangan harian atau ujian semester 

dapat dijadikan ukuran berhasil atau tidaknya suatu sistem pembelajaran, 

terutama pada mata pelajaran akuntansi. Rendahnya suatu prestasi belajar 

dapat disumsikan bahwa adanya hambatan yang dialami siswa. 
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 Setiap manusia yang terlahir di dunia ini tidak akan lepas dari sebuah 

masalah atau kesulitan. Masalah atau kesulitan itu dapat datang dari diri 

sendiri maupun dari luar. Kesulitan menurut Mulyadi (2010:6) “merupakan 

suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan 

dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat lagi 

untuk dapat mengatasi”. Jadi, dapat dijelaskan bahwa kesulitan adalah 

hambatan dalam kita melakukan suatu kegiatan, maka perlu usaha lebih untuk 

mengatasi hambatan tersebut. 

 Akuntansi merupakan sistem atau cara mencatat transaksi-transaksi 

yang terjadi pada perusahaan, sehingga akuntansi merupakan hal yang sangat 

penting bagi perusahaan. Dengan adanya akuntansi, kinerja perusahaan dan 

kinerja manajemen dapat dinilai. Kinerja perusahaan dan kinerja manajemen 

dinilai melalui laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Pihak-pihak 

yang menilai kinerja perusahaan dan kinerja manajemen adalah pihak-pihak 

eksternal yang tidak mengetahui proses akuntansi secara terperinci. 

 Proses akuntansi diawali dari pencatatan bukti transaksi dan berakhir 

dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan 

merupakan laporan yang menyajikan keberhasilan kegiatan operasional suatu 

badan usaha dalam suatu periode tertentu. 

 Dalam buku A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT) 

dalam Sofyan Harahap (2001:34) disebutkan bahwa akuntansi merupakan 

“proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi 

sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan berbagai alternatif dalam 
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mengambil kesimpulan oleh para pemakainya”. Hal tersebut memberikan 

penjelasan bahwa akuntansi bisa berfungsi sebagai sistem informasi. 

Akuntansi sebagai sistem informasi terdiri dari rangkaian aktivitas yang 

selalu berkaitan dan teratur, berproses untuk menghasilkan suatu informasi 

yang berguna bagi para pemakainya. Hasil akhir proses akuntansi adalah 

laporan keuangan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan 

merupakan salah satu bahan pertimbangan pemakai dalam suatu proses 

pengambilan keputusan ekonomi yang berhubungan dengan arah ke depan 

perusahaan. 

 Salah satu tujuan pembelajaran Akuntansi di SMA adalah siswa dapat 

menggunakan konsep atau rumus akuntansi yang ada dalam pembelajaran 

lebih lanjut. Penekanan pada pemahaman konsep dalam akuntansi dewasa ini 

sering mengalami kesulitan atau kesalahan. Kesalahan pemahaman konsep 

akuntansi dapat terjadi dalam menangkap bahasa atau konsep, menerapkan 

rumus-rumus, dan kesalahan dalam perhitungan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan posting jurnal ke buku besar. 

 Jurnal merupakan permulaan pembukuan dalam akuntansi dari semua 

transaksi keuangan perusahaan yang terjadi setiap hari dengan bukti-bukti 

pembukuan atau bukti-bukti transaksi. Dalam pembukuan jurnal merupakan 

catatan asli dari semua transaksi keuangan, sehingga buku jurnal merupakan 

sumber pokok dan sumber utama untuk pencatatan dan keterangan-

keterangan bagi perusahaan yang disebut buku catatan primer (Book of 

Original Entry). 



6 
 

 
 

 Posting ke Buku Besar adalah proses pencatatan dan menggolong-

golongkan perkiraan yang telah tersedia dalam jurnal yang kemudian 

dipindahkan ke perkiraan buku besar. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan 

perkiraan-perkiraan yang sama terjadi, tetapi terjadi pada saat yang tidak 

bersamaan pada jurnal. Dengan demikian fungsi buku besar adalah buku 

catatan yang untuk meringkas transaksi-transaksi keuangan perusahaan, 

sedangkan posting adalah pemindahan catatan dari jurnal kedalam buku 

besar. 

 Pokok permasalahan penelitian ini adalah kesulitan-kesulitan yang 

dihadapai siswa dalam belajar posting ke buku besar. Untuk mempelajari 

materi akuntansi diperlukan cara dan metode belajar yang berbeda bila 

dibandingkan dengan ilmu lainnya. Faktor kesulitan belajar posting jurnal ke 

buku besar yang bersumber dari siswa, misalnya motivasi, kemauan, 

perhatian, metode belajar yang kurang tepat, waktu belajar yang terbatas, 

kurangnya sumber belajar yang diperlukan. Disamping itu metode  mengajar 

yang kurang tepat serta kurang mampunya siswa menerima materi pelajaran 

dapat juga sebagai faktor penyebab kesulitan belajar posting jurnal ke buku 

besar. 

 SMA Muhammadiyah 1 Surakarta merupakan sekolah dari yayasan 

besar Muhammadiyah yang terletak di tengah kota Surakarta. Sekolah 

tersebut merupakan sekolah yang memiliki fasilitas belajar yang lengkap dan 

tenaga pengajar yang berpengalaman. Tetapi berdasarkan hasil observasi pada 

sekolah tersebut, banyak siswa yang prestasi mata pelajaran akuntansinya di 
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bawah kriteria ketuntasan minimum, terutama pada materi posting. Hal ini 

dapat diketahui bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi 

tersebut. Kesulitan posting yang dihadapi siswa dapat dilihat saat siswa 

menghitung nominal rupiah pada buku besar, menempatkan posisi debit atau 

kredit pada buku besar dan banyaknya bentuk buku besar yang membuat 

siswa di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, terutama kelas XI IPS merasa 

sulit untuk membedakannya saat melakukan posting.  

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tedorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KESULITAN SISWA 

DALAM MENYELESAIKAN SOAL-SOAL POSTING KE BUKU BESAR 

PADA SISWA KELAS XI SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA 

TAHUN AJARAN 2011/2012”.   

 

B. Pembatasan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah serta adanya keterbatasan dalam 

 hal waktu dan kemampuan, maka penelitian ini dibatasi pada kesulitan yang 

 dilakukan oleh siswa dalam meyelesaikan soal-soal posting ke buku besar 

 kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Surakarta ditinjau dari : 

1. Aspek kemampuan siswa 

2. Aspek logika 

3. Aspek proses belajar mengajar 
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C. Perumusan Masalah 

  Perumusan masalah adalah pokok dari suatu penelitian. Masalah 

 dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Adakah kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menyelesaiakan soal-

soal posting ke buku besar ? 

2. Dimana letak kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

posting ke buku besar ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal posting ke buku besar. 

2. Untuk menelaah letak kesulitan yang dilakukan siswa dalam memahami 

posting ke buku besar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

  Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

 berikut: 

1. Bagi Sekolah 

  Diharapkan pihak sekolah dapat meningkatkan mutu pembelajaran 

dan mengembangkan profesionalisme guru terutama guru akuntansi. 
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2. Bagi Guru 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pada guru 

untuk mengembangkan program belajar mengajar sehingga akan dapat 

meningkatkan kemampuan siswa. 

3. Siswa 

  Diharapkan dapat memberi masukan bagi para siswa agar lebih 

meningkatkan kemampuannya pada materi posting ke buku besar. 

4. Peneliti 

  Diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi peneliti selanjutnya 

tentang kesulitan siswa dalam mata pelajaran akuntansi terutama pada 

materi posting. 

 

F. Sistematika Penelitian 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan dalam 

penyususnan penelitian yang berkaitan dengan definisi konsep 

yang meliputi akuntansi, kesulitan belajar, kesulitan dalam posting, 

kemudian kerangka pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis dan rancangan penelitian, subjek dan 

objek penelitian, populasi, sampel, sampling, data dan instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik penyajian data 

dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek yang diteliti, 

penyajian data, pengujian data, analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Penutup menguraikan tentang kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


