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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang 

cerdas, damai, terbuka dan demokratis. Pendidikan dari segi kehidupan dirasakan 

sangat penting bagi perkembangan hidup manusia. Pendidikan sudah merupakan 

kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu. Pembaharuan pendidikan harus 

selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan 

usaha dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan dan menitik 

beratkan kepada kemampuan pengetahuan, kecerdasan, nilai atau pola tingkah 

laku yang berguna. Hal tersebut sesuai dengan definisi yang tercantum dalam 

undang-undang RI No. 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 No. 1 tentang sistem 

pendidikan nasional yang berbunyi : 

Pendidikan adalah usaha dasar 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, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

Negara. Sebegitu jauh tujuan pendidikan tersebut, maka secara umum 

mahasiswa dilatih untuk terampil mengembangkan penalaran, terutama 

dalam ilmu pengetahuan. 

 

Keberhasilan proses pendidikan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari 

proses belajar disekolah, sebab sekolah merupakan salah satu pelaksana 

pendidikan yang dominan dalam keseluruhan organisasi pendidikan disamping 

keluarga dan masyarakat. 

Perguruan tinggi sebagai suatu lembaga pendidikan formal dimana para 

mahasiswa mencoba memperoleh ilmu dan mengimplementasikannya dakam 

kehidupan nyata. Mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang 

disampaikan oleh dosen tentunya juga ingin mendapatkan suatu ilmu yang 

bermanfaat dan hasil perkuliahan tanpa mengalami kesulitan. Mahasiswa Progam 

Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta mempunyai kewajiban menempuh mata kuliah Sistem 
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Akuntansi dimana bobot mata kuliah itu terdiri dari dua sks dan umumnya 

ditempuh pada semester enam berlangsung. 

Menurut Mulyadi (2016:3) : “Sistem akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan  

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan.” 

Kesulitan belajar mahasiswa berasal dari dalam dan dari luar individu 

mahasiswa. Kesulitan belajar tidak hanya dirasakan mahasiswa yang memiliki 

Inteligensi Quotion (IQ) yang rendah, namun mahasiswa yang memiliki 

Inteligensi Quotion (IQ) tinggi juga memiliki kesulitan belajar. Mahasiswa yang 

mengalami kesulitan belajar dapat dilihat dari prestasinya yang rendah, lambat 

dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh dosen, sikap yang salah dalam 

belajar, dan juga mahasiswa yang seharusnya mempunyai inteligensi yang tinggi 

mampu memperoleh hasil belajar yang baik, namun pada kenyataannya mereka 

juga mengalami kesulitan belajar seperti mahasiswa yang lainnya. 

Menurut Djamarah (2002:199) “Kesulitan belajar yang dialami mahasiswa 

dikarenakan adanya ancaman, hambatan,dan gangguan yang dialami oleh peserta 

didik tertentu”. Pada tingkat tertentu memang ada peserta didik yang mengatasi 

kesulitan belajarnya tanpa harus melibatkan orang lain. Tapi ada kasus-kasus  

tertentu, karena peserta didik belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, maka 

bantuan pendidik atau orang lain sangat diperlukan oleh peserta didik. 

Kesulitan belajar peserta didik dengan tidak memandang kemampuan 

intelegensi yang dimiliki. Banyak peserta didik dengan itelegensi rendah dapat 

meraih prestasi belajar tinggi, tetapi juga tidak bisa disangkal bahwa intelegensi 

yang tinggi memberikan peluang yang besar bagi setiap peserta didik untuk 

meraih prestasi belajar yang tinggi. Aspek kognitif atau kemampuan kognitif 

sangat mempengaruhi terjadinya kesulitan belajar. Kemampuan kognitif adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan pengetahuan dalam proses 

pembelajaran dan mengikuti perkuliahan. 

Dari hasil observasi rata-rata kesulitan belajar yang dialami oleh mahasiswa 

dikarenakan cara belajar yang digunakan tidak efektif dan efisien, kurangnya 

pemahaman tentang materi yang disapaikan oleh dosen, tidak memperhatikan saat 
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dosen menyampaikan materi pembelajaran karena materi pembelajaran terlalu 

banyak. Ini berdampak pada berkurangnya antusias mahasiswa dalam mengikuti 

proses perkuliahan sehingga kebanyakan mahasiswa kurang berkonsentrasi, 

bahkan sebagian mahasiswa tidak membuat catatan pokok-pokok materi yang 

disampaikan oleh dosen. Hal ini mengakibatkan mahasiswa malas untuk belajar 

dan pada akhirnya mahasiswa mengalami kesulitan belajar. 

Selain Aspek kognitif, motivasi mahasiswa juga menjadi faktor penunjang 

adanya kesulitan belajar mahasiswa dalam proses belajar sistem akuntansi. 

“Motivasi merupakan perubahan energi didalam pribadi seseorang yang ditandai 

dengan afektif atau perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan “seperti yang 

dikemukakan oleh Hamalik (2003:106). Dari pengertian tersebut dapat diketahui 

bahwa tujuan mahasiswa dalam belajar sistem akuntansi adalah dapat mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang timbul pada saat proses perkuliahan. 

Proses perkuliahan Sistem Akuntansi yang telah diikuti oleh Mahasiswa 

Progam Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, tidak sedikit mahasiswa yang mengalami 

kesulitan dalam proses perkuliahan. Mendapati hal ini mahasiswa mempunyai 

tingkat kesulitan yang berbeda-beda, disisi lain terdapat mahasiswa yang memiliki 

aspek kognitif dan motivasi yang tinggi belum tentu tidak mengalami kesulitan 

dalam belajar. 

Melihat permasalahan yang ada tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS KESULITAN BELAJAR 

SISTEM AKUNTANSI DITINJAU DARI ASPEK KOGNITIF DAN 

MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN TAHUN 

2014” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mahasiswa pendidikan 

akuntansi mengalami kesulitan belajar pada mata kuliah Sistem Akuntansi. 

Faktor-faktor tersebut diantaranya kurang efektif dan efisiennya cara belajar yang 
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digunakan mahasiswa, kurangnya pemahaman tentang materi yang disapaikan 

oleh dosen, dan tidak memperhatikan saat dosen menjelaskan 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang dianalisis dalam 

penelitian lebih terarah dan mudah dipahami. Untuk memudahkan dan 

menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam penafsiran judul 

maka dalam penelitian ini hanya membahas: 

1. Aspek kognitif yang akan diteliti dibatasi pada kemampuan kognitif mahasiswa 

dalam proses belajar Sistem Akuntansi. 

2. Motivasi belajar mahasiswa ini dibatasi pada motivasi belajar mahasiswa 

dalam belajar Sistem Akuntansi. 

3. Kesulitan mahasiswa dalam belajar Sistem Akuntansi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini secara spesifik dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh aspek kognitif terhadap kesulitan belajar Sistem 

Akuntansi? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap kesulitan belajar Sistem 

Akuntansi? 

3. Apakah ada pengaruh antara aspek kognitif dan motivasi belajar mahasiswa 

secara bersama-sama terhadap kesulitan belajar Sistem Akuntansi? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui: 

1. Untuk mengetahui pengaruh aspek kognitif yang dimiliki mahasiswa terhadap 

kesulitan mahasiswa dalam belajar Sistem Akuntansi 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar mahasiswa terhadap kesulitan 

mahasiswa dalam belajar Sistem Akuntansi 
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3. Untuk mengetahui pengaruh aspek kognitif dan motivasi belajar yang dimiliki 

mahasiswa terhadap kesulitan mahasiswa dalam belajar Sistem Akuntansi 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti 

a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan aspek 

kognitif dan motivasi belajar mahasiswa dalam belajar Sistem Akuntansi. 

b. Sebagai masukan bagi peneliti dalam rangka memahami tentang penelitian. 

c. Mengetahui sejauh mana kesulitan belajar mahasiswa dalam belajar Sistem 

Akuntansi. 

2. Bagi mahasiswa 

Sebagai informasi bagi mahasiswa untuk selalu terdorong mencapai 

tujuan yaitu prestasi belajar yang memuaskan dan belajar secara rutin agar 

aspek kognitif yang dimiliki terus berkembang ketika belajar Sistem Akuntansi 

tidak mengalami kesulitan. 

3. Bagi dosen 

Sebagai masukan dalam proses pembelajaran agar dapat mengatasi 

kesulitan mahasiswa yang dipengaruhi oleh aspek kognitif dan motivasi 

belajar. 

 

 


