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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak 

dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang, baik dalam keluarga, 

masyarakat dan bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat 

keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan akan dicapai suatu 

bangsa apabila ada usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bnagsa itu 

sendiri. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan 

potensi sumber daya manusia (SDM). Fungsi dan tujuan pendidikan 

nasional menurut pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk 

berkembangnya potensi untuk peserta didik agar menjadi 

mabusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Ynag Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. 

 

Melalui lembaga pendidikan setiap orang dapat meningkatkan 

potensi yang ada dalam dirinya serta mengembangkan bakat dan minat 

yang dimiliki. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Hal ini 

tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan bahwa 

“Dimana tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran”. 

Pendidikan yang selama ini berlangsung di Indonesia cenderung untuk 

menyamaratakan seluruh potensi anak didik. Kemampuan individu kurang 
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diperhatikan sehingga memunculkan problem tersendiri karena 

kemampuan siswa berbeda satu dengan yang lain.  

Tujuan pendidikan pada saat ini tampaknya sulit tercapai apabila 

pelajar-pelajar di Indonesia sering berbuat curang dan tidak jujur dalam 

ujian. Kenyataan yang sering terjadi banyak murid di sekolah melakukan 

perbuatan menyontek pada saat ujian untuk mendapatkan nilai bagus dan 

memuaskan.  

Di sekolah ada bermacam-macam mata pelajaran, salah satunya 

adalah mata pelajaran Akuntansi. Akuntansi pada dasarnya adalah salah 

satu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan mempelajari dan memberi 

pemahaman dalam pencatatan keuangan dan penyusunan laporan 

keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di 

bidang keuangan. Semua proses perekonomian khususnya bagian 

keuangan dapat dipahami melalui catatan-catatan akuntansi. Definisi 

Akuntansi yang dikeluarkan oleh American Institute of Certified Publik 

Accountants (AICPA) dalam Al HaryonoYusuf (2003:11): 

Akunatansi adalah suatu kegiatan jasa yang berfungsi 

menyediakan data kuantitatif terutama yang mempunyai sifat 

keuangan dari suatu kesatuan usaha ekonomi yang dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi 

dalam memilih alternatif-alternatif suatu keadaan. 

 

Mata Pelajaran Akuntansi berisi langkah-langkah bagaimana 

menganalisis transaksi dan melakukan pencatatan pos-pos dalam laporan 

keuangan. Namun, sungguh disayangkan karena banyak siswa yang 

mengeluh bahwa mata pelajaran akuntansi itu sulit. Di sekolah Menengah 
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Atas Negeri Karangpandan, beberapa diantara siswa mengalami kesulitan 

dalam memahami soal dan langkah-langkah pengerjaan soal. Mereka tidak 

begitu memahami keinginan soal dan bagaimana cara pengerjaan yang 

benar. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka mengerjakan tugas 

yang diberikan guru, nilai ulangan maupun nilai ujian siswa. Dari hasil 

yang diperoleh menunjukkan bahwa cara mereka mengerjakan soal tidak 

sesuai dengan langkah-langkah yang seharusnya sehingga jawaban yang 

dihasilkanpun tidak sesuai. Hal ini berarti mereka mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan soal akuntansi.  

Menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono (2004:77) 

“Kesulitan belajar adalah suatu keadaan dimana anak didik tidak dapat 

belajar sebagaimana mestinya”. Kesulitan belajar ini tidak selalu 

disebabkan karena faktor intelegensi akan tetapi dapat juga disebabkan oleh 

faktor–faktor non intelegensi. Siswa dengan tingkat intelegensi yang 

rendah bisa jadi prestasinya melebihi siswa dengan tingkat intelegensi yang 

tinggi. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga jika siswa yang tingkat 

intelegensinya tinggi memberi peluang untuk meraih prestasi belajar yang 

tinggi, karena itu faktor kognitif dan faktor afektif peserta didik diakui 

dapat menjadi penyebab kesulitan belajar. 

Berdasarkan suatu penelitian yang dilakukan Ernawati (2009), 

menyatakan bahwa “Aspek kognitif dan aspek afektif berpengaruh terhadap 

kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian Akuntansi Keuangan 

Menengah”. Faktor-faktor penyebab kesulitan mahasiswa dalam 
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mengerjakan soal ujian tersebut diantaranya, tingkat pengetahuan 

mahasiswa yang rendah, sulitnya memahami materi yang disampaikan, 

kurangnya latihan soal serta minimnya persiapan mahasiswa menjelang 

ujian. Hal  ini yang menyebabkan nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa 

rendah. 

 Dalam rangka mengatasi kesulitan belajar seperti yang di jelaskan 

di atas, maka setiap pendidik baik di sekolah maupun di perguruan tinggi 

harus memberikan bimbingan yang tepat kepada peserta didik. Mereka 

harus memahami masalah-masalah apa yang membuat peserta didik 

mengalami kesulitan dalam belajar, baik itu aspek kognitif maupun aspek 

afektif  peserta didik. 

 Mata pelajaran akuntansi ini termasuk salah satu mata pelajaran 

yang menekankan pembelajaran dengan metode latihan soal. Metode ini 

dimaksudkan  agar dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap 

materi yang diajarkan. Sumadji,dkk (1988:175) menyatakan bahwa 

“Pengerjaan soal dapat meningkatkan pemahaman konsep dan menumbuh 

kembnagkan kemampuan berfikir sintesis dan analisis yang diperlukan 

dalam menyelesaikan masalah”. Dalam mengerjakan soal ini aspek 

kognitif sangat diperlukan, siswa memerlukan pemahaman konsep dan 

kemampuan berfikir. Bukan itu saja, aspek afektif juga diperlukan dalam 

belajar. Aspek ini menunjukkan sikap dan minat siswa terhadap mata 

pelajaran tertentu. 
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Berdasarkan  latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul: “PENGARUH ASPEK 

KOGNITIF DAN ASPEK AFEKTIF TERHADAP KESULITAN 

SISWA DALAM MENGERJAKAN SOAL AKUNTANSI PADA 

SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI  KARANGPANDAN TAHUN 

AJARAN 2011/2012”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Banyak faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan 

dalam mengerjakan soal akuntansi baik dalam tugas maupun dalam ujian, 

diantaranya siswa kurang memahami soal yang diberikan karena 

minimnya pengetahuan yang dimiliki, kurangnya pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan guru, serta kurangnya latihan soal. Selain 

itu sikap dan minat siswa sendiri  juga berpengaruh. Bagi  siswa yang 

merasa tidak senang dan tidak memiliki minat terhadap mata pelajaran 

akuntansi dan guru mata pelajaran tersebut akan sulit untuk menerima 

pelajaran sehingga mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar. 

Masalah – masalah ini lah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu 

aspek kognitif dan aspek afektif siswa yang berkaitan dengan kesulitan 

mengerjakan soal akuntansi. 

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

maka pengaruh aspek kognitif dan aspek afektif terhadap kesulitan 

mengerjakan soal akuntansi sangat menarik untuk diteliti. 
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C. Pembatasan Masalah  

Permasalahan yang terkait dengan judul di atas sangat luas, 

sehingga tidak mungkin permasalahan yang ada itu dapat terjangkau dan 

terselesaikan semua. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah 

sehingga persoalan yang akan diteliti menjadi jelas. Pembatasan masalah 

sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan pemahaman, oleh karena 

itu untuk mendukung hasil yang lebih baik perlu dibatasi ruang lingkup 

masalah, adapun pembatasan ini adalah:  

1. Aspek kognitif meliputi: 

Tipe 1 kesulitan siswa memahami materi akuntansi dalam 

menyelesaikan soal akuntansi. 

Tipe 2 kesulitan siswa dalam langkah–langkah pengerjaaan soal 

akuntansi. 

 Tipe 3 kemampuan siswa dalam melakukan perhitungan atas 

semua transaksi yang ada di soal. 

2. Aspek afektif dibatasi pada sikap dan minat siswa terhadap mata 

pelajaran Akuntansi. 

3. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 

Karangpandan Tahun Ajaran 2011/2012, sedangkan obyek 

penelitian adalah soal akuntansi. 
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D.  Rumusan Masalah 

Menurut Sugiyono (2010:53) “Rumusan masalah merupakan suatu 

pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data”. Hal 

ini dilakukan supaya penelitian dapat dilakukan dengan baik dan tidak 

mengalami kesulitan sehingga efektif dan efisien. Perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh aspek kognitif terhadap kesulitan siswa dalam 

mengerjakan soal akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 

Karangpandan? 

2. Adakah pengaruh aspek afektif terhadap kesulitan siswa dalam 

mengerjakan soal akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri 

Karangpandan? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan aspek kognitif dan aspek afektif 

secara bersama – sama terhadap kesulitan siswa dalam mengerjakan soal 

akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Karangpandan? 

 

E. tujuan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus ada tujuan yang tepat supaya 

penelitian yang dilaksanakan mempunyai arah sesuai dengan apa yang 

menjadi tujuan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh aspek kognitif terhadap kesulitan siswa 

dalam mengerjakan soal akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri Karangpandan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh aspek afektif terhadap kesulitan siswa 

dalam mengerjakan soal akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri Karangpandan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh aspek kognitif dan aspek afektif secara 

bersama – sama terhadap kesulitan siswa dalam mengerjakan soal 

akuntansi pada siswa kelas XI IPS SMA Negeri Karangpandan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam pendidikan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umun penelitian ini memberikan sumbangan kepada dunia 

pendidikan dalam pembelajaran akuntansi, utamanya sebagai upaya 

mengatasi kesulitan siswa dalam belajar. Secara khusus hasil 

penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pijakan untuk 

mengembangkan penelitian – penelitian sejenis, serta dapat 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembelajaran 

akuntansi. 



9 

 

2. Manfaat Praktis  

Sedangkan secara praktis penelitian ini dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut :  

a. Memberi sumbangan informasi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah menengah atas. 

b. Bagi peneliti, sebagai uji kemampuan terhadap bekal teori yang 

penulis peroleh dari bangku kuliah, serta sebagai upaya untuk 

mengembangkan pengetahuan, menambah wawasan dan 

pengalaman. 

c. Sebagai informasi dan refleksi bagi siswa tentang pentingnya 

belajar secara tekun, rajin dan mendalam, sehingga apa yang 

diajarkan oleh guru dapat dimengerti dan dipahami agar tidak 

terjadi kesulitan pada saat mengerjakan soal. 

d. Sebagai bahan pertimbangan perbandingan, masukan atau 

referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

 

G. Sistematika Penelitian. 

Sistematika penelitian merupakan isi yang ada di dalam penelitian 

yang akan dilakukan. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN. 

Dalam pendahuluan mencakup latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI. 

Landasan teori mencakup pengertian kesulitan  belajar, indikator 

kesulitan belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, 

pengertian akuntansi, materi pokok akuntansi di kelas XI IPS, pengertian 

aspek kognitif, faktor – faktor yang mempengaruhi karakteristik aspek 

kognitif, pengertian aspek afektif, faktor – faktor yang mempengaruhi 

karakteristik aspek afektif, pengaruh aspek kognitif dan aspek afektif 

terhadap kesulitan siswa dalam mengerjakan soal akuntansi, penelitian 

yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN. 

Bab ini mencakup pengertian metode penelitian, jenis penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel dan sampling, variabel 

penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian instrument, uji 

prasyarat analisis dan teknik analisis data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum sekolah, 

hasil instrumen, deskripsi data, pengujian prasyarat, analisis data dan 

pembahasan.  
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BAB V  :  PENUTUP. 

Dalam penutup mencakup kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA. 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




