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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Indonesia diupayakan untuk tanggap terhadap perubahan 

zaman, oleh karena itu pendidikan merupakan sesuatu yang mutlak ada dan harus 

dipenuhi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal ini sesuai 

dengan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (2003:30) menyebutkan bahwa: 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, aklak mulia serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
 
Pada dunia pendidikan belajar merupakan hal yang sangat penting,  

karena menyangkut proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar di 

bangku kuliah pihak yang terlibat langsung adalah mahasiswa dan dosen. Dosen 

sebagai pengajar, sedangkan mahasiswa sebagai individu yang belajar dituntut 

selalu belajar untuk memperoleh hasil yang baik, serta mampu menghadapi 

segala bentuk kesulitan belajar yang dialami. 

Kesulitan belajar merupakan hal yang banyak dirasakan oleh peserta didik 

ketika dihadapkan dengan banyak mata kuliah yang harus dipahami dan dikuasai. 

Kesulitan belajar tidak memandang tingkat intelegensi yang dimiliki oleh peserta 

didik, banyak peserta didik dengan intelegensi rendah dapat mengatasi kesulitan 

belajar yang dialami sehingga dapat meraih prestasi belajar yang tinggi, melebihi 

kepandaian peserta didik dengan intelegensi tinggi. Akan tetapi juga tidak dapat 

disanggah bahwa intelegensi yang tinggi dapat memberi peluang yang besar bagi 

peserta didik untuk meraih prestasi belajar yang tinggi, bahkan sangat sedikit 

mengalami kesulitan belajar. 

Seseorang dikatakan berhasil mengatasi kesulitan belajar menurut 

Mulyadi (2010:12), apabila dapat menguasai sekurang-kurangnya 60% dari 

tujuan yang harus dicapai, dalam hal ini adalah mampu menguasai materi 



2 
 

 

sekurang-kurangnya 60%. Teknik yang dapat dipakai adalah dengan 

menganalisis prestasi belajar dalam bentuk nilai hasil belajar. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Abdurrahman (2009:10), 

menunjukkan bahwa sebanyak 16,52% siswa di DKI Jakarta mengalami 

kesulitan belajar dari total 3.215 siswa yang diteliti. Data tersebut juga 

menunjukkan bahwa kesulitan belajar lebih banyak terjadi pada anak laki-laki 

daripada anak perempuan. 

Tingkat pengetahuan yang rendah, gangguan neurologist, sulitnya untuk 

memahami materi yang sudah diajarkan, masih kurangnya pengulangan materi 

yang sudah diajarkan, kurangnya konsentrasi serta terlalu banyak kegiatan diluar 

kuliah, dan kurangnya latihan soal merupakan beberapa faktor penyebab 

timbulnya kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Kesulitan belajar harus 

diidentifikasi agar peserta didik mampu membenahi cara belajar mereka, dalam 

hal ini frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi bisa membantu mengurangi 

kesulitan belajar peserta didik khususnya mata kuliah Akuntansi Perpajakan. 

Mata kuliah Akuntansi Perpajakan selalu disertai dengan pengerjaan soal, 

hal ini dimaksudkan agar mahasiswa mudah memahami materi yang 

disampaikan. Akan tetapi, sebagian besar mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

hal mengingat aturan-aturan perpajakan yang berlaku, karena mereka terbiasa 

dengan aturan-aturan komersil yang lebih mudah untuk diingat. Seperti mata 

kuliah yang lainnya bahwa mata kuliah ini membutuhkan cara belajar yang baik 

agar dapat memperoleh prestasi yang baik dan dapat mengurangi kesulitan 

belajar yang dialami. Menurut Slameto (2010:85), cara belajar yang baik adalah 

dengan mengulangi bahan, bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah 

terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. 

Menurut Greenmak (2009:02), “Frekuensi belajar penguasaan suatu 

pelajaran sangat bergantung pada frekuensi pengulangan”. Menurut Djamarah 

(2008:29), “Jika sistem ingatan seseorang mudah lupa, maka jalan terbaik adalah 

ulangi bahan pelajaran sesering mungkin”. Frekuensi belajar dapat dilakukan 

dimana saja baik disekolah, di lingkungan masyarakat maupun di rumah. Ketika 

belajar yang dibutuhkan adalah belajar sesering mungkin tetapi efektif, bukan 
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belajar dalam waktu yang lama tetapi tidak efektif. Semakin sering belajar maka 

penguasaan terhadap materi akan semakin baik. Ketika siswa belajar dengan rutin 

dan kontinu maka semakin rendah kesulitan belajar yang dialami. 

Untuk memperoleh ketangkasan biasanya diperlukan latihan terus menerus 

terhadap apa yang telah dipelajari, karena hanya dengan melakukan secara 

teratur, pengetahuan tersebut dapat disempurnakan dan disiap-siagakan. Belajar 

tentunya yang dibutuhkan adalah rutin dalam melakukanya, tidak diperlukan 

waktu yang lama tetapi dilakukan sesering mungkin dan berkualitas, daripada 

belajar dalam waktu yang lama tetapi hanya dilakukan satu kali. Untuk 

memahami suatu materi tidak mungkin dilakukan dengan satu kali baca, baik 

pengertian maupun fakta-fakta akan segera terlupakan karena belum tertanam 

dalam ingatan. Itu sebabnya mempelajari suatu materi hendaknya berulang-

ulang, sehingga diperoleh suatu pemahaman yang benar, begitu juga dalam 

mempelajari Akuntansi Perpajakan. 

Untuk mengatasi kesulitan belajar selain faktor frekuensi belajar, faktor 

keaktifan dalam berorganisasi juga dapat mengurangi tingkat kesulitan belajar 

yang dialami. Organisasi sebagai wahana yang dapat mengembangkan 

keterampilan dalam berinteraksi dengan orang lain, memperluas relasi, 

menambah wawasan dan pengalaman sehingga memungkinkan saling bertukar 

pikiran dalam belajar. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan alumni Himpunan 

Mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi (HMP) dan Unit Kerja Mahasiswa 

(UKM), bahwasanya banyak dari mereka yang aktif dalam berorganisasi tetap 

memiliki IPK yang bagus bahkan melebihi mereka yang tidak mengikuti 

organisasi, namun tidak dapat disanggah bahwa kegiatan-kegiatan organisasi 

sedikit mengganggu belajarnya karena waktu belajar mereka digunakan untuk 

melakukan kegiatan organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka memiliki 

cara belajar yang bagus yaitu dengan cara membuat kelompok belajar untuk 

membahas materi kuliah yang dianggap sulit, dengan menunjuk salah seorang 

yang menguasai materi tersebut sebagai tutor, sehingga dapat mengurangi 

kesulitan belajar yang dialami. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul 

“KONTRIBUSI FREKUENSI BELAJAR DAN KEAKTIFAN BERORGANISASI 

TERHADAP KESULITAN BELAJAR AKUNTANSI PERPAJAKAN PADA 

MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS KEGURUAN DAN 

ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

ANGKATAN 2012/2013”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Banyak faktor yang menjadi penyebab mahasiswa Pendidikan Akuntansi 

mengalami kesulitan belajar pada mata kuliah Akuntansi Perpajakan. Faktor-

faktor tersebut diantaranya yaitu: kurangnya pemahaman materi yang diberikan, 

cara belajar yang salah, masih kurangnya pengulangan materi yang sudah 

diajarkan, kurangnya frekuensi dalam belajar, kurangnya konsentrasi serta terlalu 

banyak kegiatan diluar kuliah. Dari sekian banyak faktor tersebut, maka akan 

berdampak pada kesulitan belajar mahasiswa, hal inilah yang membuat peneliti 

melakukan penelitian tentang kontribusi frekuensi belajar dan keaktifan 

berorganisasi terhadap kesulitan belajar Akuntansi Perpajakan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitiannya, maka perlu 

adanya pembatasan masalah untuk menghindari kesulitan dalam penafsiran judul, 

sehingga tujuan penelitian tersebut dapat tercapai. Maka masalah-masalah dalam 

penelitian ini dibatasi pada: 

a. Kesulitan belajar dibatasi pada kesulitan belajar mata kuliah Akuntansi 

Perpajakan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 

2012/2013. 

b. Frekuensi belajar dibatasi pada frekuensi belajar mata kuliah Akuntansi 

Perpajakan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 

2012/2013. 

c. Keaktifan berorganisasi dibatasi pada keaktifan berorganisasi mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 2012/2013. 
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d. Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

angkatan 2012/2013, sedangkan obyek penelitian adalah mata kuliah 

Akuntansi Perpajakan. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini 

dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Adakah kontribusi frekuensi belajar terhadap kesulitan belajar mata kuliah 

Akuntansi Perpajakan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 

2012/2013? 

b. Adakah kontribusi keaktifan berorganisasi terhadap kesulitan belajar mata 

kuliah Akuntansi Perpajakan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS 

angkatan 2012/2013? 

c. Adakah kontribusi yang signifikan antara frekuensi belajar dan keaktifan 

berorganisasi secara bersama-sama terhadap kesulitan belajar mata kuliah 

Akuntansi Perpajakan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 

2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah harus ada tujuan yang tepat supaya penelitian 

yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penulis. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Kontribusi frekuensi belajar terhadap kesulitan belajar mata kuliah Akuntansi 

Perpajakan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 

2012/2013. 

b. Kontribusi keaktifan berorganisasi terhadap kesulitan belajar mata kuliah 

Akuntansi Perpajakan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 

2012/2013. 

c. Kontribusi yang signifikan antara frekuensi belajar dan keaktifan 

berorganisasi secara bersama-sama terhadap kesulitan belajar mata kuliah 
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Akuntansi Perpajakan mahasiswa Pendidikan Akuntansi FKIP UMS angkatan 

2012/2013. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi dunia pendidikan. Adapun manfaat tersebut adalah: 

a. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan atau gambaran yang jelas dalam dunia 

pendidikan bahwa frekuensi belajar dan keaktifan berorganisasi dapat 

memberikan kontribusi terhadap kesulitan belajar Akuntansi Perpajakan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Dosen 

Sebagai informasi bagi dosen pengampu mata kuliah tersebut agar 

dosen pengampu untuk lebih kreatif teliti dan inovatif dalam 

penyampaian materi agar materi mudah dimengerti, dan sebagai refleksi 

dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

2) Bagi Mahasiswa 

Sebagai informasi dan refleksi bagi mahasiswa tentang pentingnya 

belajar secara tekun, rajin dan mendalam, serta bisa membagi waktu 

untuk berorganisasi sehingga apa yang diajarkan dosen dapat dipahami 

agar tidak terjadi kesulitan dalam belajar. 

3) Bagi Peneliti yang akan datang 

a) Sebagai acuan untuk penelitian yang akan datang yang berkaitan 

dengan frekuensi belajar, keaktifan berorganisasi, dan kesulitan 

belajar Akuntansi Perpajakan. 

b) Sebagai perbandingan hasil penelitian yang dilakukan dengan hasil 

penelitian ini. 

 

 




