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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan suatu bangsa erat hubungannya dengan masalah 

pendidikan. Tingkat pendidikan suatu bangsa merupakan cermin kesejahteraan 

kehidupan bangsa tersebut. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki 

masyarakat, menjadi salah satu tanda tingkat kelayakan kesejahteraan 

hidupnya. Masyarakat yang berpendidikan akan mampu mengatasi masalah-

masalah yang dihadapinya dan mampu untuk melakukan sesuatu yang baru 

untuk menunjang kemajuan kehidupan, baik bagi diri dan bangsanya. 

Pendidikan merupakan suatu proses yang dinamis dimana dari waktu ke waktu 

mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat, 

selain itu pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi 

dan pembentukan keterampilan saja, namun diperluas sehingga mencakup 

usaha untuk mewujudkan kesabaran, kebutuhan, dan kemampuan individu 

sehingga tercipta pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan.  

Tujuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk mendewasakan anak, 

demikian pula pendidikan di sekolah pada dasarnya menyiapkan warga 

masyarakat agar mampu menerapkan serta mengembangkan ilmu pengetahuan 

sesuai dengan kondisi masyarakat nantinya. Karena situasi, kondisi dan ilmu 

pengetahuan di masyarakat bisa berubah dalam hitungan waktu sehingga 

dengan adanya sekolah diharapkan bisa membantu masyarakat dalam 
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menghadapi segala perubahan yang ada. MenurutUndang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 pasal 3, yaitu : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. 
 

Dalam kehidupan suatu bangsa, pendidikan mempunyai peranan penting  

untuk menjamin perkembangan dan kelangsungan kehidupan bangsa dan 

negara yang bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa, pendidikan adalah 

sebuah proses dengan metode-metode tertentusehingga seseorang memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkahlaku yang sesuai dengan 

kebutuhan. Melalui pendidikan diharapkan mampumenghasilkan output yang 

berkualitas. Kegiatan belajar di sekolah pada dasarnya ingin memenuhi 

kebutuhan harga diri, kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan aktualisasi 

pada diri siswa. Sekolah hendaknya memberikan layanan yang sebaik-baiknya 

demi terpenuhinya kebutuhan para siswa serta memberikan  bantuan yang 

optimal bagi perkembangan siswanya.  

Perkembangan siswa ini ditunjukkan melalui hasil belajar yang 

diperolehnya dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Oemar Hamalik 

(2006:30), “Hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan  terjadi 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu”.Seorang guru, orang tua dan masyarakat pasti menginginkan siswa atau 

anaknya memiliki kemampuan yang  maksimal  setelah lulus sekolah nanti. 

Sehingga perlu diketahui bagaimana perkembangan dari hasil belajar setiap 
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individu. Untuk mengukur dan mengevaluasi hasil belajar siswa di sekolah, 

salah satu indikatornya adalah dengan melihat hasil belajar siswa yang sudah 

memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) atau belum.  

SMA Negeri 2 Sukoharjo merupakan sekolah menengah atas yang 

beralamat di Jl. Raya Sala, Mendungan, Sukoharjo. Di Sekolah Menengah 

Atas pada kelas XI terbagi menjadi tiga jurusan salah satunya yaitu jurusan 

IPS. Dalam jurusan IPS ini, salah satu mata pelajaran wajib yang diikuti siswa 

pada jurusan tersebut adalah  Mata Pelajaran Akuntansi, yang memiliki tingkat 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 76. Berdasarkan nilai rapor, hasil 

belajar siswa di SMA Negeri 2 Sukohajo ini belum sempurna mencapai 

KKM.Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 2 Sukoharjo.  

Evaluasi siswa dilihat melalui hasil ulangan harian, ujian tengah 

semester dan ujian semester yang kemudian dikemas menjadi satu dalam nilai 

raport. Akan tetapi, pada kenyataannya setiap siswa memiliki kemampuan 

yang berbeda-beda antara satu dan yang lainnya dalam pencapaian hasil 

belajar. Ada anak yang berkemampuan tinggi, sedang, maupunrendah. Hal ini, 

merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi hasil belajar siswa.  

Secara garis besar menurut Muhibbin Syah (2008:139), faktor-faktor 
yang mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta didik di 
sekolahdapat dibagi menjadi tiga bagian. Ketiga faktor tersebut adalah : 
1. Faktor Internal (dari dalam siswa) :  

a. Fisiologis seperti keadaan fisik siswa. 
b. Psikologis seperti Intelegensi, Perhatian, Minat, Motivasi, 

Bakat, Kesulitan belajar dll. 
2. Faktor Eksternal (dari luar siswa) : 

a. Faktor sosial seperti lingkungan keluarga, sekolah dan 
masyarakat. 
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b. Faktor non-sosial seperti letak, kondisi, cuaca, waktu dll. 
3. Faktor Pendekatan Belajar, seperti strategi belajar dan metode 

pembelajaran.  
 

Dalam proses pembelajaran akuntansi di sekolah, diperlukan tingkat 

pemahaman yang tinggi. Pemahaman akan memperkirakan akun-akun yang 

digunakan, memperhitungkan laba dan rugi, dan memposting akun kedalam 

buku besar serta masih banyak hal  lainnya yang perlu dipelajari. Maka dari 

itulah, siswa memerlukan proses belajar yang intensif supaya siswa bisa lebih 

memahami dan mengerti tentang pelajaran akuntansi tersebut. Bagi siswa yang 

kurang mampu memahami materi akuntansi ini, nantinya bisa berakibat terjadi 

kesulitan belajar. 

Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi proses belajar yang ditandai 

hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajar. Menurut Ahmadi 

dan Supriyono (2004:77), “Dalam  keadaan di mana anak didik/siswa tidak 

dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut dengan kesulitan 

belajar.” Masalah kesulitan belajar ini, tentunya disebabkan oleh berbagai 

faktor, yaitu salah satunya faktor dari guru itu sendiri. 

DalamDhttp://edukasi.kompas.com/read/2012/11/25/18272682/Guru.Ti
dak.Cukup.Hanya.Mengajar?utm_source=WP&utm_medium=box&ut
m_campaign, “Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia 
(PGRI), Sulistiyo, mengatakan bahwa peran guru saat ini hanya 
diprioritaskan untuk mengajar saja. Padahal guru adalah pendidik 
profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 
mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik dalam 
tiap jenjang pendidikan. Tidak ada konsultasi atau bimbingan bagi 
anak-anak didik yang mengalami kesulitan belajar.  
 
Kesulitan belajar ini bisa juga disebabkan karena adanya perbedaan 

individual yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar dikalangan   
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anak didik. Aktivitas belajar bagi setiap individu, tidak selalu berlangsung 

secara lancar. Ada saat dimana anak didik merasa cepat untuk menangkap 

suatu pelajaran, tetapi terkadang juga merasa sulit untuk konsentrasi dalam 

menerima pelajaran.    

Dalam setiap bulan ataupun setiap minggu tidak jarang ditemukan anak 

didik yang mengalami kesulitan belajar dalam pada siswa kelas XI IPS SMA 

Negeri 2 Sukoharjo. Oleh karena itu, perlu diupayakan berbagai strategi dan 

pendekatan agar anak didik dapat keluar dari kesulitan belajar. Apabila tidak 

diatasi maka siswa akan mendapatkan prestasi yang kurang memuaskan. Pada 

dasarnya, prestasi belajar yang memuaskan dapat diraih oleh setiap anak didik 

apabila mereka dapat belajar secara wajar, terhindar dari berbagai ancaman, 

hambatan, dan gangguan. Guru sebagai salah satu komponen dalam kegiatan 

belajar mengajar diharapkan mampu mengenali kesulitan belajar yang 

dihadapi anak didiknya dan berupaya memberi bantuan seoptimal mungkin. 

Dengan demikian diharapkan siswa yang bermasalah dapat mengikuti kegiatan 

belajar mengajar dengan baik. Selain kesulitan belajar, lingkunganpun juga 

berpengaruh terhadap hasil belajar anak didik. 

Lingkungan sekolah merupakan salah satu tempat atau wahana yang 

paling umum digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajardiIndonesia. 

Dalam http://un2kmu.wordpress.com/2010/03/11/lingkungan-sekolah-
yang-nyaman-memacu-siswa-untuk-berprestasi, Prestasi belajar di 
sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana anak-anak giat  
belajar dan dapat memahami pelajaran di sekolah, tapi juga kondisi 
lingkungan sekolahnya yang mendukung. Lingkungan sekolah yang 
nyaman dan bersih dapat mendukung tumbuh kembang anak secara 
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optimal, anak-anak menjadi lebih sehat dan dapat berpikir secara jernih, 
sehingga dapat menjadi anak-anak yang cerdas dan kelak menjadi 
sumber daya manusia yang berkualitas.  
 
Menurut Djamarah (2002:204), "Sekolah adalah lembaga pendidikan 

formal tempat pengabdian guru dan rumah rentabilitas anak didik.” 

Kenyamanan dan ketenangan anak didik dalam belajar ditentukan oleh kondisi 

dan sistem sosial di sekolah dalam menyediakan lingkungan sekolah yang 

kondusif dan kreatif. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah harus mampu 

dan memberikan layanan yang memuaskan bagi anak didik untuk berinteraksi 

dan hidup di dalamnya. Akan tetapi pada kenyataannya, lingkungan sekolah 

itu tidak hanya memberikan dampak yang positif tetapi juga bisa berdampak 

negatif bagi siswa. Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi 

lingkungan sekolah, yang nantinya bisa berpengaruh terhadap hasil belajar 

peserta didik seperti letak sekolah, keadaan gedung, peraturan sekolah dan lain 

sebagainya. 

Sesuai dengan yang telah diuraikan di atas bawah lingkungan sekolah 

yang nyaman dan fasilitas yang lengkap bisa menunjang prestasi belajar siswa 

menjadi lebih baik.Lingkungan sekolah di SMA Negeri 2 Sukoharjo ini sudah 

cukup baik, fasilitas dan kondisi gedung cukup bagus serta letak gedung 

sekolah juga cukup jauh dari jalan raya atau tempat perbelanjaan.Tetapi pada 

kenyataannya, hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 

Sukoharjo masih kurang memuaskan.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul“PENGARUH KESULITAN    
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BELAJAR DAN LINGKUNGAN SEKOLAH TERHADAP HASIL 

BELAJAR AKUNTANSI SISWA KELAS XI IPS SMA NEGERI 2 

SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2012/2013.” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Ada beberapa faktor yang menyebabkan hasil belajar siswa SMA 

Negeri 2 Sukoharjo pada mata pelajaran akuntansi mengalami penurunan, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Kesehatan siswa yang berasal dari dalam diri siswa. 

2. Kebiasaan belajar yang kurang baik. 

3. Intelegensi yang rendah. 

4. Kurangnya penguasaan bahasa. 

5. Kurangnya sumber bacaan. 

6. Kesulitan belajar dalam menangkap materi yang diberikan oleh guru 

pembimbing. 

7. Fasilitas, kondisi dan letak gedung sekolah. 

8. Metode  pengajaran yang kurang tepat. 

9. Lingkungan sekolah yang tidak nyaman. 

10. Hubungan keluarga yang kurang harmonis. 

11. Keadaan ekonomi keluarga yang kurang. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan agar tidak terjadi penyimpangan, karena permasalahan yang 
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berkaitan dengan judul di atas sangat luas, sehingga tidak mungkin 

permasalahan yang ada dapat terjangkau dan terselesaikan semua. Maka ruang 

lingkup dan fokus masalah yang diteliti dibatasi sebagai berikut : 

1. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah aspek-aspek dari subyek penelitian yang 

menjadi sasaran penelitian meliputi : 

a. Kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran Akuntansi yang meliputi 

hasil belajar yang rendah, tidak adanya keseimbangan antara hasil 

dengan usaha yang dilakukan, lambat dalam pengerjaan tugas sekolah, 

memiliki sikap yang kurang wajar, menunjukkan tingkah laku yang 

kurang wajar dan memiliki gejala emosional yang kurang wajar. 

b. Lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Sukoharjo yang meliputi guru, 

sarana dan prasarana, kondisi gedung, kurikulum, dan waktu sekolah. 

c. Hasil belajar akuntansi yang berupa nilai raport semester gasal. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS Sma Negeri 2 Sukoharjo 

tahun ajaran 2012/2013. 

 

D. Perumusan Masalah 

Menurut Sugiyono (2008:52), “Rumusan masalah adalah pertanyaan 

penelitian, sebagai panduan bagi peneliti untuk menentukan teori yang akan 

dipakai perumusan hipotesis, pengembangan instrumen, dan teknik statistik 

untuk analisis data.” Penelitian akan terasa mudah dilaksanakan apabila telah 
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diketahui permasalahannya. Adapun masalah pokok dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh kesulitan belajar terhadap hasil belajar akuntansi 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013? 

2. Bagaimana pengaruh lingkungan sekolah terhadap hasil belajar akuntansi 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013? 

3. Bagaimana pengaruh kesulitan belajar dan lingkungan sekolah terhadap 

hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun 

ajaran 2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan pedoman untuk merealisasikan aktivitas yang akan 

dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini perlu 

adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah yang 

akan diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data 

sampai langkah pemecahan masalahnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruhkesulitan belajar dan sumbangan relatif  serta 

sumbangan efektif terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS Sma 

Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruhlingkungan sekolah dan sumbangan relatif  

serta sumbangan efektif terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IPS 

Sma Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 
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3. Untuk mengetahui pengaruhkesulitan belajar dan lingkungan sekolah dan 

sumbangan relatif  serta sumbangan efektif terhadap hasil belajar akuntansi 

siswa kelas XI IPS Sma Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi siswa, guru dan pihak 

sekolah, adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan  dan 

wawasan, khususnya mengenai pengaruh kesulitan belajar dan 

lingkungan sekolah terhadap hasil belajar akuntansi siswa kelas XI 

SMA Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 2012/2013. 

b. Sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis 

dimasa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Mendorong siswa untuk lebih rajin belajar dan memahami lingkungan 

sekolah di sekitarnya. 

b. Bagi guru 

Membantu guru dalam mendiagnosis kesulitan belajar siswa serta untuk 

membantu guru untuk bisa lebih mengontrol perilaku siswanya. 
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c. Bagi sekolah 

Memberikan informasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 

dengan mengetahui kesulitan belajar siswanya serta lingkungan sekolah 

yang baik guna untuk peningkatan kualitas pendidikan. 

 


