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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi peradaban 

manusia dan peradaban bangsa, oleh karena itu pendidikan perlu direkontruksi 

secara baik. Menurut Hasbullah (2008:1), “pendidikan diartikan sebagai usaha 

manusia yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar 

mencapai dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih 

tinggi dalam arti mental”. 

Seiring dengan perubahan zaman dunia pendidikan selalu berubah-

ubah. Pendidikan tidak hanya bersifat dinamis namun mempunyai sistem yang 

berkelanjutan, dan mempunyai tujuan yang konsisten. Menurut Sukmadinata, 

(2003:32) : 

Tujuan pendidikan minimal diarahkan kepada pencapaian empat 

sasaran, yaitu, (1) pengembangan segi-segi kepribadian, (2) 

pengembangan kemampuan kemasyarakatan, (3) pengembangan 

kemampuan melanjutkan studi, dan (4) pengembangan kecakapan dan 

kesiapan untuk bekerja. 

 

Menurut UU No 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan adalah sebagai 

berikut :  

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.  

 

Ada banyak sekali upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu upaya tersebut yaitu melalui jalur 

pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal. 

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang resmi diselenggarakan 

http://www.landasanteori.com/2015/08/pengertian-pendidikan-tujuan-menurut.html
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disekolah-sekolah baik sekolah swasta maupun sekolah negeri melalui 

kegiatan pembelajaran secara berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan 

non formal merupakan pendidikan yang terjadi di masyarakat bisa dengan 

pelatihan dan kursus. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang terjadi 

secara spontan dan tanpa struktur biasanya terjadi di dalam kehidupan keluarga 

dan tempat kerja. 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta sebagai lembaga pendidikan yang memiliki lulusan di bidang 

pendidikan harus memiliki lulusan yang dapat siap terjun ke masyarakat. 

Materi-materi yang diberikan pada saat berlangsungnya studi bukan hanya 

tentang ilmu pendidikan, tetapi ada juga ekonomi dan studi tentang akuntansi. 

Materi tersebut diberikan agar mahasiswa menjadi lulusan ahli madya yang 

memiliki kualitas dan daya saing secara global. Disamping itu, mahasiswa juga 

dapat menjadi lulusan yang dapat terjun ke masyarakat sebagai seorang ahli 

madya yang menguasai akuntansi.  

Pada program studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta terdapat mata kuliah 

Akuntansi Perpajakan. Akuntansi Perpajakan ditempuh pada semester tiga. 

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10), ”Akuntansi Pajak adalah menetapkan 

besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh 

perusahaan”. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul 

dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu. Akuntansi 

perpajakan tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU 

perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam 

mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.  

Selain melakukan pengamatan kepada mahasiswa yang menempuh 

mata kuliah akuntansi perpajakan penulis juga meminta data dari dosen 

pengampu yaitu bapak Suranto, S.Pd., M.Pd. Diketahui rata-rata mahasiswa 

yang mendapatkan nilai D sebanyak 12%, nilai C sebanyak 18%, nilai BC 

sebanyak 12%, nilai B sebanyak 18%, nilai AB sebanyak 14% dan nilai A 

sebanyak 26%. Hal ini menjadi sebuah indikator bahwa masih banyak 
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mahasiswa yang belum memahami secara keseluruhan mata kuliah akuntansi 

perpajakan dengan baik.   

Dalam pelaksanaan pendidikan terdapat masalah yang sering muncul. 

Masalah tersebut dapat muncul dari dosen maupun mahasiswa itu sendiri. 

Masalah mahasiswa yang sering muncul yaitu adannya kesulitan dalam belajar. 

Kesulitan belajar tersebut dalam bentuk kesulitan memahami materi maupun 

cara menghitungnya. Meskipun terdapat mahasiswa yang dapat dengan lancar 

memahami dan menghitung tanpa adanya kesulitan dalam belajar. Kenyataan 

dilapangan masih banyak mahasiswa yang tidak dapat lulus tepat waktu 

dikarenakan masih belum mampu mengatasi kesulitan belajar, sehingga 

mengakibatkan mahasiswa tersebut mengulang kembali (revisi) mata kuliah 

akuntansi perpajakan.  

Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002:199), “kesulitan belajar yang 

dialami mahasiswa dikarenakan adanya ancaman, hambatan, dan gangguan 

yang dialami oleh peserta didik tertentu”. Pada kenyataannya masih banyak 

mahasiswa tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu yang sudah 

ditentukan oleh universitas. Padahal efisiensi belajar merupakan sesuatu yang 

didambakan oleh mahasiswa, namun sebagian mahasiswa yang mengatasi 

kesulitan belajarnya tanpa harus melibatkan orang lain. Tapi kenyataannya 

mahasiswa belum mampu mengatasi kesulitan belajar dengan sendiri, maka 

bantuan dari pendidik atau pihak lain sangat diperlukan 

Kesulitan belajar yang dialami mahasiwa dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: (1) mahasiswa kurang tertarik terhadap mata 

kuliah Statistika, (2) pengaruh teman sebaya, (3) konsentrasi 

mahasiswa kurang yang diakibatkan adanya ketidaknyamanan dalam 

proses pembelajaran, (4) tidak mempunyai teman belajar.  

 

Terdapat salah satu faktor  yang mempengaruhi kesulitan belajar, yaitu 

keterampilan mengajar dosen. Menurut Suparman (2010:60), “mengajar yang 

baik adalah mengajar dengan sepenuh hati, ikhlas, inovatif, memunculkan 

motivasi belajar dan minat belajar serta tentunya meningkatkan prestasi 

belajar. Dalam mengajar akan berhasil jika memiliki metode atau gaya 

mengajar yang jelas, terarah, memiliki tujuan dan sistematis”. 
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Keterampilan mengajar dosen sangat diperlukan dalam proses 

pembelajaran. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap 

materi yang diajarkan. Dalam proses pembelajaran tidak harus penyampaian 

materi dilakukan dengan ceramah. Apalagi materi Akuntansi Perpajakan 

kebanyakan berisi hitungan-hitungan. Untuk itu dosen harus lebih terampil lagi 

dalam penyampaian materi dan dosen selalu memberi kesempatan bertanya 

kepada mahasiswa. Namun kesempatan ini tidak digunakan mahasiswa dengan 

baik karena mahasiswa merasa takut dan malu kepada dosen bahkan kepada 

sesama mahasiswa itu sendiri.  

Dosen seharusnya mempunyai keterampilan mengajar yang lebih 

dengan menggunakan variasi metode dalam mengajar agar mahasiswa tertarik 

untuk mengikuti perkuliahan akuntansi perpajakan. Keterampilan mengajar 

yang bervariasi seperti: keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan 

maupun keterampilan mengelola kelas sangat diperlukan bahkan harus 

dikuasai oleh dosen, sehingga mahasiswa akan lebih mudah memahami materi 

yang diberikan oleh dosen.  

Faktor lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan keterampilan 

mengajar dosen adalah cara belajar mahasiswa. Setiap mahasiswa mempunyai 

cara belajar yang berbeda-beda, tetapi ada juga mahasiswa yang mempunyai 

cara belajar yang kurang baik. Dalam belajar tidak harus membutuhkan waktu 

yang lama, tetapi belajar itu harus dilakukan secara tekun setiap harinya. 

Namun pada kenyataannya banyak mahasiswa yang belajar hanya pada saat 

mereka mendapatkan tugas atau pada saat mau ujian saja. Cara belajar yang 

seperti ini sangat tidak dianjurkan bagi seorang mahasiswa. Apabila 

mahasiswa mau merubah cara belajar kearah yang lebih baik, maka kesulitan 

belajar yang dialami mahasiswa akan berkurang.  

Dalam kenyataan dapat dilihat bahwa masih banyak mahasiswa yang 

malas dalam belajar. Hal ini dikarenakan mahasiswa tidak memiliki cara 

belajar yang baik. Banyak mahasiswa yang tidak dapat memanfaatkan waktu 

yang dimiliki untuk melaksanakan kegaiatan belajar. Bagi mahasiswa yang 
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tidak bersemangat dalam belajar maka dapat diterapkan cara belajar yang dapat 

membuat mahasiswa aktif belajar.   

Kualitas pendidikan yang bermutu dapat dicapai dengan cara 

menerapkan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien. Mahasiswa 

akan belajar dengan tenang dan penuh konsentrasi pada pelajaran, tentunya hal 

ini akan berpengaruh terhadap hasil belajar akuntansinya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil 

judul “ANALISIS KESULITAN BELAJAR MATA KULIAH 

AKUNTANSI PERPAJAKAN DITINJAU DARI KETERAMPILAN 

MENGAJAR DOSEN DAN CARA BELAJAR MAHASISWA 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI FAKULTAS 

KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA ANGKATAN 2016/2017”. 

 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

dapat diidentifikasikan permasalahan yang telah timbul antara lain: 

1. Kesulitan belajar yang dialami mahasiswa dapat dilihat dari hasil 

pencapaian nilai masing-masing mahasiswa.  

2. Mahasiswa kesulitan memahami materi maupun cara menghitungnya. 

3. Keterbatasan dalam menggunakan variasi metode dalam mengajar.  

4. Cara belajar mahasiswa yang tidak baik, yaitu belajar ketika hanya 

mendapatkan tugas atau pada saat akan ujian saja.  

 

C. Pembatasan Masalah  

1. Kesulitan belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kesulitan 

belajar mahasiswa dalam memahami materi maupun cara menghitungnya 

yang dapat dilihat dari; 1) Keberhasilan belajar yang rendah; 2) 

Ketidakseimbangan hasil yang dicapai; 3) Kelambatan dalam melakukan 

tugas-tugas kegiatan belajar; 4) Ketidakwajaran dalam bersikap; 5) 
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Ketidakwajaran dalam bertingkah laku dan 6) Ketidakwajaran dalam 

emosional. 

2. Keterampilan mengajar dosen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

keterampilan mengajar dosen harus memilih metode atau gaya mengajar 

yang jelas, terarah, memiliki tujuan dan sistematis, yang dapat dilihat dari; 

1) Keterampilan bertanya; 2) Keterampilan memberikan penguatan; 3) 

Keterampilan mengadakan variasi; 4) Keterampilan menjelaskan; 5) 

Keterampilan membuka dan menutup pelajaran; 6) Keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil; 7) Keterampilan mengelola kelas 

dan 8) Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan.  

3. Cara belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara mahasiswa 

dalam belajar tidak harus membutuhkan waktu yang lama, tetapi belajar 

dapat dilakukan tekun setiap harinya yang dapat dilihat dari; 1) 

Keteraturan dalam belajar; 2) Kedisiplinan dan semangat; 3) Konsentrasi; 

4) Pengaturan waktu dan 5) Istirahat dan tidur.  

4. Objek penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Surakarta 

mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta Angkatan 2016/2017. 

 

D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dapat 

diangkat dalam penelitian adalah: 

1. Apakah ada pengaruh keterampilan mengajar dosen mata kuliah akuntansi 

perpajakan terhadap kesulitan belajar mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016/2017? 

2. Apakah ada pengaruh cara belajar mata kuliah akuntansi perpajakan 

terhadap kesulitan belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016/2017? 
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3. Apakah ada pengaruh keterampilan mengajar dosen dan cara belajar mata 

kuliah akuntansi perpajakan terhadap kesulitan belajar mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016/2017?  

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh keterampilan mengajar dosen mata kuliah 

akuntansi perpajakan terhadap kesulitan belajar mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016/2017. 

2. Untuk mengetahui pengaruh cara belajar mata kuliah akuntansi perpajakan 

terhadap kesulitan belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Akuntansi 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2016/2017.  

3. Untuk mengetahui pengaruh keterampilan mengajar dosen dan cara belajar 

mata kuliah akuntansi perpajakan terhadap kesulitan belajar mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2016/2017.  

 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dunia 

pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan di 

bidang penelitian dan ilmu pendidikan. Selain itu penelitian ini dapat 

bermanfaat sebagai bahan referensi dalam penelitian kedepannya.  
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peneliti 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

mengenai keterampilan mengajar dosen dan cara belajar terhadap 

kesulitan belajar akuntansi perpajakan.  

2) Dapat menambah pengalaman tentang bidang penelitian. 

b. Bagi Mahasiswa  

1) Sebagai informasi kepada mahasiswa tentang pentingnya belajar. 

2) Sebagai motivasi kepada mahasiswa untuk lebih rajin belajar. 

3) Dapat meningkatkan peranan mahasiswa dalam meningkatkan 

prestasi belajarnya. 

c. Bagi Dosen 

1) Sebagai informasi agar dosen pengampu mata kuliah tersebut untuk 

lebih teliti dan cermat dalam penyampain materi.  

2) Sebagai refleksi dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan 

baik agar mahasiswa tidak mengalami kesulitan belajar. 

 


