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KABUPATEN JEPARA 
 

Iin Nurfitriana, A210120063, Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Juni 2016 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan terkait pencapaian kompetensi kognitif 
siswa dalam pembelajaran ekonomi kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 1 Donorojo. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi yang dilakukan selama 2 bulan. Subjek 
penelitian ini adalah guru yang mengajar di kelas XI IPS 1 dan siswa kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 
1 Donorojo yang berjumlah 31 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian yang diperoleh 
menggambarkan bahwa proses pembelajaran ekonomi yang terjadi yaitu proses pembelajaran satu 
arah yang berpusat pada guru, sehingga interaksi guru dengan siswa serta antarsiswa kurang 
interaktif. Pencapaian kompetensi kognitif siswa dalam pembelajaran ekonomi kelas XI IPS 1 
secara keseluruhan mencapai 64%. Tingkat pencapaian dari masing-masing domain yaitu 
mengingat (C1) mencapai 80%, memahami (C2) mencapai 67%, mengaplikasikan (C3) mencapai 
65%, menganalisis (C4) mencapai 60%, mengevaluasi (C5)  mencapai 39% dan mencipta (C6) 
mencapai 35%. Ketidaktercapaian siswa dalam belajar ekonomi terjadi karena kesulitan- kesulitan 
yang dialami siswa dalam belajar. Kesulitan-kesulitan siswa dalam belajar diantaranya yaitu 
kurangnya perhatian siswa dalam menerima penjelasan dari guru, kurangnya motivasi belajar dalam 
diri siswa dan kurangnya pemahaman siswa terhadap soal dan materi. 
  
Kata kunci : proses pembelajaran, kompetensi kognitif, kesulitan belajar. 

Abstracts 

 The research aimed to describe the cognitive competencies related to the achievement of 
students in economy class XI IPS 1 in SMA Negeri 1 Donorojo. The research is a qualitative 
research with ethnographic approach conducted over two months. The subjects were teachers 
who teach in class XI IPS 1 and class XI IPS 1 in SMA Negeri 1 Donorojo totaling 31 students. 
Data collection methods used were interviews, observation and documentation. Data analysis 
technique used is data collection, data reduction, data presentation, and data verification. The 
results obtained illustrate that the economic learning process is one-way learning process centered 
on the teacher, so the teacher interaction with students and between students less interactive. 
Achievement of cognitive competence of students in economy class XI IPS 1 totaled 64%. The 
level of achievement of each domain is given (C1) reaches 80%, to understand (C2) reaches 67%, 
applying (C3) reached 65%, analyzed (C4) reached 60%, evaluating (C5) reached 39% and creates 
(C6) reached 35%. Inaccessibility of students in learning occurs because of the economic 
difficulties experienced by students in learning. Difficulties in learning among students is the lack 
of attention of students in the explanations of teachers, lack of motivation to learn in students and 
the lack of students' understanding of matter and materials. 

Keywords: learning process, cognitive competence, learning difficulty. 
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1. PENDAHULUAN  

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu adalah 
yang menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang mencakup tiga aspek, aspek kognitif, 
aspek afektif dan aspek psikomotorik sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor pembaharuan 
dalam pendidikan. Menurut Dedi Mulyasana (2012:120) pendidikan bermutu lahir dari sistem 
perencanaan yang baik (good planning system) dengan materi dan sistem tata kelola yang baik (good 
governance system) dan disampaikan oleh guru yang baik (good teacher) dengan komponen pendidikan yang 
bermutu, khususnya guru. 

Salah satu lembaga formal yang berperan dalam mewujudkan pendidikan bermutu yaitu melalui 
proses pembelajaran  di sekolah. Sekolah sebagai tempat seseorang untuk mendapat ilmu diluar dari 
lingkungan keluarga dan masyarakat. Sekolah merupakan lembaga yang dirancang khusus untuk 
pengajaran peserta didik dibawah pengawasan guru dan peserta didik dibekali ilmu melalui proses 
pembelajaran dikelas. Bertumpu pada keyakinan akan pentingnya pendidikan dalam kehidupan 
manusia, bahwa dengan adanya pendidikan agar manusia dapat mengembangkan potensi, kecakapan, 
dan karakteristik pribadi siswa.  

Didalam proses pembelajaran siswa dihadapkan pada mata pelajaran yang beragam. Mata 
pelajaran ekonomi salah satunya. Mata pelajaran ekonomi bukan merupakan mata pelajaran hafalan, 
para siswa harus diajak untuk berekonomi dengan cara mengenal berbagai kenyataan dan peristiwa 
ekonomi, (Dasim Budimansyah, 2003:1). Sebagian besar mata pelajaran ekonomi dipandang kurang 
menarik dan membosankan sehingga siswa kurang mendalami materi yang dipelajari. Hal tersebut 
membuat siswa cenderung pasif dalam menanggapi materi sehingga proses pembelajaran aktif sulit 
untuk diciptakan. Keadaan ini menyebabkan siswa kurang bersunguh-sungguh dalam menerima materi 

yang diajarkan, sehingga hasil belajar yang diperoleh peserta didik belum maksimal. 
Menurut Mukharomah (2012:21) mengatakan ranah Psikologis peserta didik yang terpenting 

adalah ranah kognitif. Ranah yang berkedudukan pada otak ini adalah sumber sekaligus pengendali 
ranah –ranah kejiwaan lainnya, yakni ranah afektif dan ranah psikomotor. Tanpa ranah kognitif sulit 
dibayangkan seorang peserta didik dapat berpikir. Aspek kognitif dapat menggambarkan sejauh mana 
proses pembelajaran yang dilakukan dikelas dapat meningkatkan intelektual peserta didik.  

Betapa pentingnya ranah kognitif dapat dipaparkan oleh beberapa hasil penelitian diantaranya 
yaitu hasil penelitian Sya’adah (2013:57) mengatakan bahwa kemampuan kognitif siswa harus 
dikembangkan pada tingkat yang lebih tinggi. Kemampuan kognitif pada tingkat menganalisis, 
mengevaluasi dan kreasi sangat diperlukan dalam pembelajaran agar siswa mampu memecahkan 
masalah yang dihadapi dan tidak hanya berfokus pada kemampuan mengingat, memahami dan 
menerapkan saja. 

Berdasarkan hasil belajar dapat diketahui tingkat keberhasilan kemampuan kognitif peserta 
didik. Hasil perolehan nilai mata pelajaran ekonomi semester gasal kelas XI IPS 1 dengan Kriteria 
Ketuntasan Minimal 76  nilai rata-rata dari 31 peserta didik hanya 78,67 dengan rincian 23 peserta 
didik tuntas dan nilai rata-ratanya mencapai 80,65 serta terdapat 8 anak yang belum tuntas dengan nilai 
rata-rata 73,12. Hasil belajar ini menunjukkan masih ada beberapa anak yang belum mencapai 
kompetensi yang diharapkan. Untuk melihat ketercapaian kompetensi kognitif salah satunya dapat 
pula ditunjukkan dengan nilai ujian. Berdasarkan  Hasil Ujian Nasional tahun 2010-2011 Nilai Rata-
Rata Ekonomi Jenjang SMA/MA Negeri dan Swasta propinsi Jawa Tengah untuk SMA Negeri 8,04 
sedangkan MA swasta 7,88. Tahun berikutnya Hasil Ujian Nasional tahun 2011-2012 mengalami 
penurunan. Nilai rata-rata Ekonomi Jenjang SMA Negeri menjadi 7,78 dan MA Swasta menjadi 7,53   
(Kemendikbud).  

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyampaikan bahwa saat ini terkait 
dengan mata pelajaran Ekonomi tingkat SMA/SMK/MA Tahun 2015 bahwa rata-rata nilai UN 2015 
mengalami penurunan di mata pelajaran IPS, Bahasa dan agama. Untuk program studi IPS, nilai rata-
rata mata pelajaran ekonomi menurun 2,18. Untuk program studi IPS dari 852.870 Peserta, hanya 
0,24% yang memperoleh nilai diatas 85 (http://jateng.antaranews.com/detail/-mendikbud-ratarata-
nilai-ujian-nasional smasmkma-naik-03-poin.html). Hal ini memberikan gambaran bahwa peserta didik 
belum mampu mencapai kompetensi kognitif yang diharapkan. Terdapat kesulitan-kesulitan yang 
mendasari terjadinya ketidakcapaian kompetensi kognitif peserta didik, sehingga guru harus 
mengetahui kompetensi kognitif belajar siswa, agar siswa berhasil mencapai kemampuan yang 
diharapkan. 

http://jateng.antaranews.com/detail/-mendikbud-ratarata-nilai-ujian-nasional%20smasmkma-naik-03-poin.html
http://jateng.antaranews.com/detail/-mendikbud-ratarata-nilai-ujian-nasional%20smasmkma-naik-03-poin.html
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Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul 
“Analisis Pencapaian Kompetensi Kognitif Dalam Pembelajaran Ekonomi Materi Persamaan 
Dasar Akuntans Kelas XI IPS 1 Di SMA Negeri 1 Donorojo Kabupaten Jepara”. 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini 
dilakukan di SMA Negeri 1 Donorojo. Siswa yang menjadi subjek penelitian yaitu siswa kelas XI IPS 1. 
Siswa kelas tersebut berjumlah 31 siswa. Sementara itu, guru yang menjadi subjek peneitian Guru mata 
pelajaran ekonomi yaitu Hesty Rahayu, S.E. Waktu penelitian 2 bulan dimulai dari bulan April - Mei 
2016. Pelaksanaan penelitian ini tanggal 11 April 2016 sampai dengan 30 Mei 2016. 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data terdiri dari: 1) wawancara untuk mengetahui 
informasi yang berkaitan dengan pencapaian kompetensi kognitif siswa  2) observasi untuk mengamati 
gambaran kegiatan proses pembelajaran ekonomi secara langsung. 3) dokumentasi yaitu berupa profil 
sekolah, hasil belajar siswa dan hasil foto proses penelitian berlangsung. 

Teknik analisis terdiri dari empat langkah yaitu: 1) pengumpulan data yaitu data yang diperoleh 
dilapangan apa adanya tanpa komentar peneliti yang berbentuk catatan 1) reduksi data yaitu proses 
pemilihan. 2) penyajian data yaitu untuk menyusun data hasil penelitian berupa teks naratif, bentuk tabel 
dan bentuk catatan hasil observasi dan wawancara 3) verifikasi data/kesimpulan yaitu menarik 
kesimpulan hasil data yang diperoleh. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi 
teknik dan sumber. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Hasil penelitian yang diperoleh yaitu terkait situasi sosial penelitian. Lokasi penelitian yaitu di 
SMA Negeri 1 Donorojo yang terletak di kecamatan Donorojo Jl. Benteng Portugis, Dukuh Krajan, 
Desa Tulakan. Data pada saat observasi dilapangan, jumlah siswa di SMA Negeri 1 Donorojo sebanyak 
584 siswa yang terdiri dari 255 siswa dan 329 siswi. Sumber daya pendidik yang tersedia di SMA Negeri 
1 Donorojo yaitu 42 pengajar dengan jumlah guru mata pelajaran ekonomi yaitu 2 pengajar.  
 Berdasarkan hasil observasi kegiatan proses pembelajaran dapat diketahui bahwa guru dalam 
menyampaikan materi saat proses pembelajaran berlangsung terlihat jelas dan percaya diri, metode 
pembelajaran yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Media 
pembelajaran yang digunakan guru masih dengan papan tulis atau white broad, belum ada penggunaan 
media yang lain melihat sarana dan prasarana didalam kelas yang kurang optimal. Selanjutnya dalam 
proses pembelajaran, sumber belajar atau materi yang akan disampaikan guru mengacu pada LKS yang 
digunakan oleh siswa dan guru sendiri menggunakan buku pegangan di dalam proses belajar 
mengajarnya. Proses pembelajaran yang berlangsung yaitu pembelajaran satu arah yang berpusat pada 
guru. Sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 
siswa yang kurang antusias dalam memperhatikan penjelasan guru, memahami penjelasan guru serta 
memecahkan soal, walau kenyataannya hanya sedikit siswa yang antusias disaat proses pembelajaran 
berlangsung. Adapun hanya beberapa siswa yang berani bertanya terkait materi yang diajarkan pada saat 
proses belajar mengajar tersebut. Ketika guru memberikan evaluasi diakhir proses pembelajaran, siswa 
memilih mengerjakan secara mandiri, namun ketika terjadi kesulitan siswa lebih memilih bertanya 
dengan teman mereka.  Siswa ketika diberi pertanyaan oleh guru hanya sedikit siswa yang mampu 
menjawab dari pertanyaan yang diberikan oleh guru, sedangkan siswa lainnya terlihat kesulitan untuk 
bertanya, siswa hanya diam dan kurang memperhatikan, dalam hal ini lebih didominasi oleh siswa laki-
laki, sehingga dalam proses belajar mengajar kurang interaktif antara guru dengan siswa, serta antarsiswa.  
 Proses pembelajaran bertujuan agar siswa mencapai kompetensi kognitif yang sudah ditentukan. 
Kompetensi tersebut terdiri atas standart kompetensi dan kompetensi dasar. Kompetensi yang 
dimaksud adalah segenap kemampuan yang dimiliki siswa yang berguna bagi mereka untuk 
menyelesaikan persoalan hidup yang dihadapinya. Ketercapaian Kompetensi kognitif dilihat dari hasil 
belajar yang diperoleh siswa. Hasil belajar siswa diperoleh dari test evaluasi yang diberikan oleh guru. 
Dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh guru siswa dinilai dari proses mengerjakan, karena akan 
terlihat siswa yang mampu menyelesaikan dengan baik dan siswa yang kurang mampu. Siswa dikatakan 
sudah mencapai kompetensi kognitif jika siswa memperoleh nilai sama dengan atau lebih dari KKM. 
KKM dalam mata pelajaran Ekonomi adalah 76. Jika siswa memperoleh nilai dibawah 76 maka siswa 
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dikatakan belum mampu mencapai kompetensi kognitif. Kognitif yang dicapai oleh siswa pun harus 
sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.  
Berdasarkan test yang diberikan oleh guru diperoleh hasil belajar siswa kelas XI IPS1 dalam materi 
Persamaan Dasar Akuntansi, yaitu sebagai berikut: 
Tabel 4.5 Hasil Kompetensi Kognitif Siswa Kelas XI IPS1 
 

No Nama Siswa Nilai Nilai 
Akhir C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 Adithana Jotika 2 1 0 1 0 0 13 

2 Agus Yuliyono 7 5 3 2 0 0 57 

3 Ahmad Faris Jamal 5 4 3 3 0 0 50 

4 Aldhi Pradika Putra 5 4 3 2 0 0 47 

5 Aprilia Dwi A 8 6 4 4 1 1 80 

6 Apriliya Widiyanti 6 5 5 5 2 2 83 

7 Ayu Mirnawati 7 6 4 4 0 0 70 

8 David Dwi W 7 5 3 1 0 0 53 

9 Diko Maulana A 6 3 2 1 0 0 40 

10 Eli Malikhatul M 7 5 4 4 2 2 80 

11 Feri Dwi Kurnianto 7 5 2 2 1 0 57 

12 Gatot Maulana 7 5 4 1 1 0 60 

13 Hasita Yuliyani D 8 6 4 4 2 1 83 

14 Indah Desi Natalia 7 6 4 4 2 1 80 

15 Intan Aprilia Sari 7 6 3 5 3 2 87 

16 Lukas Adi Cahyono 5 1 1 0 0 0 23 

17 Melly Kristiyanti 8 6 5 5 2 2 93 

18 Nico Febrianto 7 5 3 2 0 0 57 

19 Nila Kumala Sari 7 6 4 4 3 2 87 

20 Oktafiani Dwi W 6 6 4 5 2 0 77 

21 Oktavia Melyssa S 7 5 5 4 2 1 80 

22 Puji Kartika Sari 7 5 4 4 2 1 77 

23 Redhi Kurniawan 8 4 2 2 0 0 53 

24 Roup Rohman Dani 6 4 2 2 0 0 47 

25 Sigit Nursasongko 5 6 3 4 0 0 60 

26 Sinta Amillia 7 5 4 4 2 1 77 

27 Sutra Dewi 7 6 5 5 3 2 93 

28 Sylvia Okta Vidya 7 6 5 5 2 1 87 

29 Tri Candra K 8 6 5 5 2 2 93 

30 Wahyu Imam N 7 2 0 0 0 0 33 

31 Zidan Faishol Basri 2 1 1 0 0 0 13 

Rata- rata Pencapaian (%) 80 67 65 60 39 35 64 

 
  Berdasarkan hasil diatas aspek kognitif siswa kelas XI IPS 1 dapat disimpulkan bahwa pada  
tingkatan Mengingat (C1) ketercapaian atau penguasaan kognitif siswa mencapai 80%, pada tingkatan 
Memahami (C2) mencapai 67%, tingkatan Mengaplikasikan (C3) mencapai 65%, tingkatan Menganalisis 
(C4) mencapai 60%, pada tingkatan Mengevaluasi (C5) mencapai 39% dan yang terakhir pada tingkatan 
Mencipta (C6) mencapai 35%. Tingkatan secara keseluruhan dari aspek kognitif C1 – C6 mencapai 64%. 
kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran dikarenakan karena siswa dalam 
proses pembelajaran kurang memperhatikan penjelasan guru saat proses pembelajaran berlangsung 
dikarenakan siswa ngobrol dengan teman sebangkunya, kurangnya motivasi siswa dalam belajar dan 
kurangnya pemahaman siswa terhadap soal dan materi yang diberikan guru dikarenakan siswa cenderung 
malas belajar dan kurang belajar. 
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Pembahasan yang akan peneliti paparkan merupakan upaya untuk menjelaskan dari hasil penelitian dari 
berbagai pandangan atau teori yang ada. Adapun uraian dapat disajikan sebagai berikut: 
 
1. Proses Pembelajaran Ekonomi di Kelas XI IPS 1 

    Proses pembelajaran ekonomi di kelas XI IPS 1 dapat diketahui bahwa guru dalam 
menyampaikan materi terlihat jelas dan percaya diri, pada proses pembelajaran berlangsung guru 
menggunakan metode mengajar yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Dalam proses belajar 
mengajar media pembelajaran yang digunakan yaitu papan tulis. Pembelajaran terjadi hanya satu 
arah yang berpusat pada guru. Sehingga siswa lebih cenderung melihat apa yang ditulis oleh guru 
didepan dan siswa mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Sumber belajar yang menjadi acuan 
yaitu LKS dan buku pegangan guru. Saat proses pembelajaran berlangsung pun hanya sedikit siswa 
yang berani bertanya dan siswa lainnya kesulitan ketika ingin bertanya dan menjawab pertanyaan 
dari guru, sehingga pembelajaran kurang aktif karena kurang terjalin interaksi antara guru dengan 
siswa maupun antarsiswa. 
   Berdasarkann teori pembelajaran menurut Hamdani bahwa pembelajaran adalah upaya guru 
menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, bakat dan kebutuhan siswa yang 
amat beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta antarsiswa. Jika teori 
dikaitkan dengan penelitian ini dalam proses pembelajaran kurang terjalin interaksi guru dengan 
siswa serta antarsiswa yang menyebabkan siswa kurang aktif. 
   Berdasarkan teori pembelajaran menurut Sugandi bahwa proses pembelajaran harus melibatkan 
komponen dianataranya yaitu tujuan pembelajaran secara eksplisit, subjek belajar, materi pelajaran, 
strategi pembelajaran, media pembelajaran, penunjang dalam sistem pembelajaran (fasilitas belajar, 
sumber belajar, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya). Jika dikaitkan dengan teori, 
penelitian ini sudah melibatkan komponen-komponen proses pembelajaran diantaranya yaitu tujuan 
pembelajaran, subjek belajar, materi pelajaran, media pembelajaran, sumber belajar dan alat 
pembelajaran. 

2. Ketercapaian Kompetensi Kognitif 
   Ketercapaian kompetensi kognitif yang harus dicapai oleh siswa ketika siswa mencapai hasil 
belajar atau nilai sesuai dengan standart ketuntasan minimal. Dalam mata pelajaran ekonomi KKM 
yang diharapkan adalah 76. Sehingga ketika siswa memperoleh nilai dibawah 76 siswa dikatakan 
belum mampu mencapai kompetensi kognitif sedangkan ketika siswa memperoleh nilai sama atau 
lebih dari 76 siswa dikatakan mencapai kompetensi kognitif sesuai dengan standart nilai minimal 
yang harus dicapai oleh siswa.  
   Berdasarkan hasil penelitian ketercapaian kompetensi kognitif, dapat dipaparkan sebagai 
berikut: 
a. Domain Mengingat (C1) 

  Dari seluruh siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Donorojo kompetensi kognitif dalam 
domain mengingat materi persamaan dasar akuntansi ternyata siswa kemampuan berfikirnya 
sudah sampai tahap mengingat (C1). 
  Mengingat adalah mengambil pengetahuan dari memori jangka panjang, yang 
mencakup dua macam proses kognitif yaitu mengenali dan mengingat. 
  Pada domain mengingat (C1) ini siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Donorojo sudah 
dapat mencapainya. Secara umum siswa sudah dapat mengetahui rumus persamaan dasar 
akuntansi serta transaksi-transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Tingkat pencapaian 
kompetensi kognitif siswa mencapai 80%.  

b. Domain Memahami (C2) 
  Dari seluruh siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Donorojo kompetensi kognitif dalam 
domain memahami materi persamaan dasar akuntansi ternyata siswa kemampuan berfikirnya 
sudah mencapai tahap memahami (C2). 
  Memahami adalah mengkontruksi makna dari materi pelajaran, termasuk apa yang 
diucapkan, ditulis dan digambar oleh guru. Proses kognitif dalam domain memahami mencakup 
tujuh proses kognitif yaitu menafsirkan, mencontohkan, mengklarifikasikan, merangkum, 
menyimpulkan, membandingkan dan menjelaskan. 
  Pada domain memahami (C2) ini siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Donorojo sudah 
dapat mencapainya. Secara umum siswa sudah mampu memahami transaksi yang berhubungan 
dengan penambahan dan pengurangan aktiva serta pengaruh dan akibat dari sebuah transaksi. 
Tingkat pencapaian kompetensi kognitif siswa pada domain memahami (C2) ini mencapai 67%. 
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c. Domain Mengaplikasikan (C3) 
  Dari seluruh siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Donorojo kompetensi kognitif dalam 
domain mengaplikasikan ternyata siswa kemampuan berfikirnya sudah mencapai tahap 
mengaplikasikan (C3). 
  Mengaplikasikan (C3) adalah menerapkan atau menggunakan suatu prosedur dalam 
keadaan tertentu. Domain mengaplikasikan terdiri dari dua proses kognitif yaitu mengeksekusi 
dan mengimplementasikan. 
  Pada domain mengaplikasikann (C3) ini siswa kelas XI IPS 1 sudah dapat mencapainya. 
Secara umum siswa sudah mampu menerapkan pencatatan transaksi dalam kolom, serta 
pencatatan transaksi yang berhubungan dengan persamaan dasar akuntansi. Tingkat pencapaian 
kompetensi kognitif pada domian mengaplikasi (C3) ini mencapai 65%. 

d. Domain Menganalisis (C4) 
  Dari seluruh siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Donorojo kompetensi kognitif dalam 
domain menganalisis materi persamaan dasar akuntansi ternyata siswa kemampuan berfikirnya 
sudah mencapai tahap menganalisis (C4).  
  Menganalisis adalah memecah-mecah materi jadi bagian-bagian penyusunnya dan 
menentukan hubungan-hubungan antarbagian itu dan hubungan antara bagian-bagian tersebut 
dan keseluruhan struktur dan tujuan. Pada domain menganalisis (C4) mencakup tiga proses 
kognitif yaitu membedakan, mengorganisasi, mengatribusikan. 
  Pada domain menganalisis (C4) siswa diharapkan mampu menganalisis dan menemukan 
akibat-akibat dari sebuah transaksi yang lebih rumit. Siswa harus mampu mengidentifikasi 
transaksi yang berhubungan dengan tiga perkiraan akun yang muncul akibat transaksi. Pada 
domain ini aktivitas kognitif siswa dituntut untuk memahami lebih dari konsep secara umum, 
melainkan secara kritis dapat menganalisis bagian-bagian rinci yang lebih khusus.  Tingkat 
pencapaian kompetensi kognitif pada domain (C4) ini mencapai 60%. 

e. Domain Mengevaluasi (C5) 
  Dari seluruh siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Donorojo kompetensi kognitif dalam 
domain mengevaluasi materi persamaan dasar akuntansi ternyata siswa kemampuan berfikirnya 
belum mencapai tahap mengevalusi (C5).  
  Mengevaluasi adalah mengambil keputusan berdasarkan kriteria dan atau standart. 
Domain mengevaluasi mencakup dua proses kognitif yaitu memeriksa dan mengkritik. 
  Pada domain mengevaluasi (C5) siswa diharapkan mampu mendeteksi konsep-konsep 
dan bagian-bagian akun yang digunakan untuk menentukan hasil. Pada domain ini tingkat 
pencapaian kompetensi kognitif siswa mencapai 39%. 

f. Domain Mencipta (C6) 
  Dari seluruh siswa kelas XI IPS 1 SMA Negeri 1 Donorojo kompetensi kognitif dalam 
domain mencipta materi persamaan dasar akuntansi ternyata siswa kemampuan berfikirnya 
belum mencapai tahap mencipta (C6).  
  Mencipta adalah memadukan bagian-bagian yang membentuk sesuatu yang baru dan 
koheren. Pada domain mencipta mencakup tiga proses kognitif yaitu merumuskan, 
merencanakan dan memproduksi. 
  Pada domain mencipta (C6) siswa dihadapkan pada soal cerita yang diharapkan siswa 
mampu memahami maksud soal cerita tersebut dan menentukan bagian-bagian serta membuat 
pilihan yang memenuhi kriteria tertentu. Tingkat pencapaian kompetensi kognitif siswa pada 
domain mencipta (C6) mencapai 32%. 
  Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa secara keseluruhan 
rata-rata tingkat pencapaian kompetensi kognitif dalam pembelajaran ekonomi siswa kelas XI 
IPS 1 SMA Negeri 1 Donorojo sebesar 64%. 
  Hasil penelitian Lailhatul Mukharomah (2012), menyatakan bahwa rata-rata pencapaian 
aspek kognitif siswa secara keseluruhan tergolong sedang yaitu 55,65%. Sedangkan berdasarkan 
hasil jurnal prosiding oleh Fuldiaratman (2015) menyatakan bahwa rata-rata hasil pencapaian 
aspek kognitif siswa secara keseluruhan tergolong sangat baik yaitu 73,23%. Perbedaan penelitian 
ini dengan penelitian Lailhatul Mukharomah terletak pada metode pembelajarannya, kelebihan 
penelitian Lailhatul Mukharomah menggunakan metode praktikum dengan melibatkan siswa 
secara penuh sedangkan penelitian ini meneliti proses pembelajaran guru dengan menggunakan 
metode konvensional yaitu ceramah dan tanya jawab. Sedangkan perbedaan dengan penelitian 
Fuldaratman yaitu terletak pada  model pembelajarannya, kelebihan penelitian Fuldiaratman 



7 

 

menggunakan model Think Pair Share yang mampu meningkatkan aspek kognitif secara 
signifikan. Sedangkan penelitian ini cenderung guru memberikan informasi kepada siswa dan 
siswa menerima informasi tersebut.  
  Perbedaan penelitian Lailhatul Mukharomah dengan penelitian ini terletak pada jenis 
penelitian, subjek penelitian serta lokasi penelitian. Sedangkan oleh Fuldiaratman perbedaannya 
terletak pada subjek penelitian dan lokasi penelitian. 

3. Faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar siswa dalam Pencapaian Kompetensi Kognitif 
   Berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa 
dalam pencapaian kompetensi kognitif dalam pembelajaran ekonomi di kelas XI IPS 1. 
   Faktor penyebab kesulitan belajar siswa dalam pencapaian kompetensi kognitif yang terdapat 
pada diri siswa diantaranya yaitu kurangnya perhatian siswa dalam menerima penjelasan dari guru, 
kurangnya motivasi dalam diri siswa dan kurangnya pemahaman siswa terhadap soal dan materi 
yang diberikan oleh guru. 
   Berdasarkan hasil penelitian Nur Adika (2010) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan kesulitan belajar siswa dalam belajar ekonomi adalah kurangnya perhatian siswa, 
kurangnya pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, motivasi siswa kurang untuk 
belajar ekonomi, siswa tidak meliki tujuan dalam belajar ekonomi, tugas yang dikerjakan siswa selalu 
tidak tepat waktu, siswa kurang mempelajarai materi terlebih dahulu, bahan atau materi tidak dicatat 
oleh oleh siswa dengan baik. Sedangkan dalam penelitian ini kesulitan siswa disebabkab karena 
faktor kurangnya perhatian siswa dalam menerima penjelasan dari guru, kurangnya motivasi belajar 
dalam diri siswa serta kurangnya pemahaman siswa terhadap soal dan materi yang diberikan oleh 
guru. 
   Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut siswa diharapkan memiliki perhatian dalam setiap 
mata pelajaran, memiliki semangat atau motivasi belajar yang tinggi, meningkatkan pemahaman 
terhadap materi belajar dengan mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, sedangkan guru 
sebagai pembimbing mampu memberikan dorongan atau motivasi yang baik karena akan sangat 
membantu siswa untuk memusatkan perhatian belajar, sehingga anak memiliki perhatian dan 
pemahaman yang baik pula. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik simpulan yiatu sebagai berikut: 
1. Proses pembelajaran ekonomi yang terjadi yaitu proses pembelajaran satu arah yang berpusat pada 

guru. Sehingga interaksi guru dan siswa serta antarsiswa kurang interaktif. Proses pembelajaran 
yang berlangsung kurang menumbuhkan antusias siswa sehingga siswa pasif dalam proses belajar 
mengajar. 

2. Hasil ketercapaian kompetensi kognitif secara menyeluruh mencapai 64%. Secara spesifik pada 
domain mengingat (C1) tingkat ketercapaian kompetensi kognitif mencapai 80%, domain 
memahami (C2)  tingkat ketercapaian kompetensi kognitif mencapai 67%, domain mengaplikasikan 
(C3) tingkat ketercapaian kompetensi kognitif mencapai 65%, pada domain menganalisis (C4) 
tingkat ketercapaian kompetensi kognitif mencapai 60%, sedangkan pada domain mengevaluasi 
(C5) tingkat ketercapaian kompetensi kognitif mencapai 39% dan domain mencipta (C6) tingkat 
ketercapaian kompetensi kognitif  mencapai 35%. 

3. Kesulitan belajar siswa dalam pencapaian kompetensi kognitif dalam pembelajaran ekonomi 
disebabkan oleh kurangnya perhatian siswa dalam menerima penjelasan guru, kurangnya motivasi 
belajar dalam diri siswa serta kurangnya pemahaman siswa terhadap soal dan materi yang diberikan 
guru.  
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