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Abstrak

KESULITAN  MAHASISWA DALAM MENGERJAKAN SOAL UJIAN 
SEMESTER SISTEM AKUNTANSI DITINJAU DARI ASPEK KOGNITIF 

DAN KEMANDIRIAN BELAJAR PADA MAHASISWA PROGRAM 
SUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

SURAKARTA ANGKATAN 2014/2015. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh: 1) Aspek Kognitif 
terhadap kesulitan mengerjakan soal. 2) Kemandirian belajar terhadap kesulitan 
mengerjakan soal. 3) Aspek Kognitif dan kemandirian belajar terhadap kesulitan 
mengerjakan soal. Penelitian ini termasuk jenis penelitian menggunakan metode 
kuantitatif asosiatif. pendekatan kuantitatif dan analisis yang digunakan 
adalah analisis statistik. Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa 
pendidikan akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014/2015 sebanyak 174 mahasiswa dengan 
jumlah sampel 114 mahasiswa.Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
proporsional random sampling cara undian.Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik angket.Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda, uji F, uji t, uji R2, serta sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
Berdasarkan hasil analisis uji t diperoleh thitungAspek Kognitif sebesar 3,114 dan 
variabel Kemandirian Belajar sebesar  9,155 sedangkan ttabel  sebesar 1,982, 
maka ada pengaruh yang signifikan antara aspek kognitif dan Kemandirian 
Belajar  terhadap Kesulitan Belajar secara individu. Hasil analisis uji F diperoleh 
Fhitung = 438,222 > Ftabel = 3,081, maka ada pengaruh yang signifikan Aspek 
Kognitif (X1), dan Kemandirian Belajar  (X2) terhadap Kesulitan Belajar sescara 
bersama-sama.  

Kata Kunci:  Aspek Kognitif, Kemandirian BelajarDan Kesulitan Mengerjakan 
Soal 

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of: 1) Cognitive Aspects on 
the difficulty of working on the problem. 2) Learning independence from the 
difficulty of working on questions. 3) Cognitive Aspects and independence of 
learning towards  difficulties in working on questions. This research includes the 
type of research using associative quantitative methods. Quantitative approach and 
analysis used are statistical analysis. The population of this study were all accounting
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education students of the Teaching and Education Faculty of Surakarta 
Muhammadiyah University 2014/2015 class of 174 students with a sample of 
114 students. The sampling technique used was proportional random sampling 
method of lottery. Data collection techniques using questionnaire techniques. Data 
analysis techniques used were multiple linear regression analysis, F test, t 
test, R2 test, and relative contribution and effective contribution.  Based on the 
results of the t-test analysis, it was obtained that the Cognitive Aspect count was 
3.114 and the Learning Independence variable was 9.155 while the table was 
1.982, so there was a significant influence between cognitive aspects and 
Learning Independence on individual Learning Difficulties. The results of the F 
test analysis obtained Fcount = 438.222> Ftable = 3.081, then there is a 
significant influence of Cognitive Aspects (X1), and Learning Independence (X2) 
on Learning Difficulties. 

Keywords: Cognitive Aspects, Learning Independence and Difficulty Doing 
Problems 

1. PENDAHULUAN

Pendidikan pada dasarnya tidak dapat di pisahkan dari kehidupan manusia karena 

dengan penelitian manusia dapat berdaya guna dan mandiri.Selain itu pendidikan 

merupakan sarana yang paling penting untuk meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia.Menurut UU No 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan, 

pendidikan nasional berfungsi untuk mengengbangkan 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 bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan minimal diarahkan pada pencapaian empat sasaran, yaitu: 

1) pengembangan segi-segi kepribadian,

2) pengembangan kemampuan kemasyarakatan,

3) pengembangan kemampuan melanjutkan studi,

4) pengembangan kecakapan dan kesiapan untuk berkerja.
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Kesulitan belajar peserta didik dengan tidak memandang kemampuan 

intelegensi yang di miliki.Banyak peserta didik dengan intelegensi rendah dapat 

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

yang tinggi memberikan peluang yang besar bagi setiap peserta didik untuk meraih 

prestasi belajar yang tinggi.Oleh karena itu salah satu faktor, selain faktor 

kemampuan kognitif, kemandirian belajar juga diakui dapat mempengaruhi penyebab 

kesulitan belajar. 

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

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

peserta didik tertentu”. Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklarifikasi, 

meringkas, mengolah dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang 

berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang 

menggunakannya mudah mengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan 

lainnya. Akuntansi bertujuan untuk menyipkan suatu laporan keuangan yang akurat 

agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambilan kebijakan dan pihak yang 

berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan 

harian yang terlibat dalam proses ini di kenal dengan istilah pembukuan. Menurut 

Bastian Bustami (2007:2)  

Aspek kognitif merupakan kemampuan dalam bidang pengetahun, kecakapan 

serta kemahiran yang dimiliki mahasiswa, selain itu aspek kognitif merupakan segala 

sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan pengetahuan dalam proses 

pembelajaran, mengikuti perkuliahan serta mengerjakan soal ujian semester. Dengan 

demikian aspek kognitif atau kemampuan kognitif sangat mempengaruhi kesulitan 

belajar. 

Selain aspek kognitif, kemandirian belajar mahasiswa juga menjadi faktor 

penunjang adanya kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian.Kemandirian 

belajar sangat menentukan berhasil atau tidak nya kegiatan pendidikan.kemandirian 

belajar merupakan tingkat perkembangan seseorang dimana mampu berdiri sendiri 

dalam melakukan berbagai kegiatan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi, 

menurut Eddy Wibwo dalam Aromsih (2016 :3). Aspek kognitif dan kemandirian 



4 

belajar yang baik dan maksimal akan memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan 

soal ujian semester mata kuliah sistem akuntansi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan dosen 

pengampu mata kuliah sistem akuntansi bahwa nilai mahasiswa tergolong 

rendah.Permasalahan yang muncul banyak mahasiswa yang revisi mata kuliah sistem 

akuntansi. Dengan prosentase 54,88% mahasiswa melakukan revisi pada mata kuliah 

sistem akuntansi. Hal tersebut di karenakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu: rendahnya daya ingat mahasiswa, sulitnya mahasiswa 

dalam memahami materi, mahasiswa tidak pernah memperhatikan dosen, mahasiswa 

tidak memiliki semangat untuk belajar,  dan  mahasiswa tidak pernah mengikuti 

perkuliahan. 

Dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “kesulitan  mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian 

semester sistem akuntansi di tinjau dari aspek kognitif dan kemandirian belajar pada 

mahasiswa program sudi pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta angkatan 2014/2015”. 

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif asosiatif karena data yang di peroleh 

dari angka yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua 

variabel atau lebih yaitu pengaruh aspek kognitif dan kemandirian belajar terhadap 

kesulitan dalam mengerjakan soal.Desain penelitian adalah keseluruhan dari 

perencanaan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengantisipasi beberapa 

kesulitan yang mungkin timbul selama proses penelitian, hal ini penting karena 

desain penelitian merupakan strategi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk 

keperluan pengujian hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan penelitian dan 

sebagai alat untuk mengontrol variabel yang berpengaruh dalam penelitian 

(Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini menggunakan jenis rancangan survei karena 

tidak mengambil semua anggota populasi yang dijadikan sampel. 

Menurut Sugiyono (2011:80) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di 
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tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulan nya”. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan akuntansi Fakultas 

Keguruan dan Ilmu pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 

2014/2015 sebanyak 174 mahasiswa. Sampel penelitian berjumlah 114 mahasiswa 

Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta angkatan 2014/2015.Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah proporsional random sampling cara undian. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji F, uji t, uji R2, serta 

sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Aspek Kognitif Terhadap Kesulitan Belajar 

Dari hasil uji t diperoleh thitung untuk variabel Aspek Kognitif sebesar 3,114 

sedangkan ttabel  sebesar 1,982, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang 

signifikan antara Aspek Kognitif terhadap Kesulitan Belajar secara individu. Ini 

membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan “Ada pengaruh yang 

signifikan aspek kognitif terhadap kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan soal 

ujian semester mata kuliah sistem akuntansi angkatan 2014/2015”.Dari hasil ini 

menunjukkan adanya kesamaan penelitan yang dilakukan oleh Fitriani, Dian (2008), 

Rizqoh, Bararoh (2009), Wulandari, Melisa dkk (2014) yang menyatakan  ada 

pengaruh yang positif antara Aspek Kognitif dengan Kesulitan Belajar.   

Belajar kognitif merupakan salah satu tipe belajar yang sangat di perlukan 

oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. Salah satu cirinya terletak pada 

pembelajaran untuk memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representatif yang 

mewakili obyek-obyek yang di hadapi.Kemampuan kognitif harus di kembangkan 

melalui belajar.kognitif atau pemikiran adalah suatu kondisi psikolog seseorang yang 

meliputi perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, 

pemecahan masalah yang mengenai gagasan yang menyatakan hubungan antara 

situasi dan obyek sikap dapat di kembangkan dengan kemampuan berfikir dan 

mengingat. 
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Aspek kognitif merupakan kemampuan dalam bidang pengetahun, 

kecakapan serta kemahiran yang dimiliki mahasiswa, selain itu aspek kognitif 

merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan pengetahuan 

dalam proses pembelajaran, mengikuti perkuliahan serta mengerjakan soal ujian 

semester. Dengan demikian aspek kognitif atau kemampuan kognitif sangat 

mempengaruhi kesulitan belajar. 

3.2 Pengaruh Kemandirian Belajar Terhadap Kesulitan Belajar 

Dari hasil uji t diperoleh thitung untuk variabel Kemandirian Belajar sebesar  9,155 

sedangkan t tabel  sebesar 1,982, maka Ho ditolak sehingga ada pengaruh yang 

signifikan antara Kemandirian Belajar  terhadap Kesulitan Belajar secara 

individu. Ini membuktikan bahwa hipotesis kedua yang menyatakan “Ada 

pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap kesulitan mahasiswa dalam 

mengerjakan soal ujian semester mata kuliah sistem akuntansi angkatan 

2014/2015”.Dari hasil ini menunjukkan adanya kesamaan penelitan yang dilakukan 

oleh Fitriani, Dian (2008), Rizqoh, Bararoh (2009), Wulandari, Melisa dkk (2014) 

yang menyatakan  ada pengaruh yang positif Kemandirian Belajar terhadap 

Kesulitan Belajar.   

Kemandirian Menurut Masrun (1986:8) adalah suatu sikap yang 

memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, melakukan sesuatu atas dorongan 

sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain, maupun 

berpikir dan bertindak original/kreatif, dan penuh inisiatif, mampu mempengaruhi 

lingkungan, mempunyai rasa percaya diri dan memperoleh kepuasan dari usahanya. 

Kemandirian belajar mahasiswa juga menjadi faktor penunjang adanya 

kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian. Kemandirian belajar sangat 

menentukan berhasil atau tidak nya kegiatan pendidikan.kemandirian belajar 

merupakan tingkat perkembangan seseorang dimana mampu berdiri sendiri dalam 

melakukan berbagai kegiatan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi, menurut 

Eddy Wibwo dalam Aromsih (2016 :3). Aspek kognitif dan kemandirian belajar 

yang baik dan maksimal akan memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan soal 

ujian semester mata kuliah sistem akuntansi . 

3.3 Pengaruh Aspek Kognitif dan Kemandirian Belajar terhadap Kesulitan 

Belajar 
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Dari hasil analisis uji F diperoleh Fhitung = 438,222 > Ftabel = 3,081, maka 

Ho ditolak sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan Aspek 

Kognitif (X1), dan Kemandirian Belajar  (X2)  terhadap Kesulitan Belajar. Dari 

hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis  ketiga yang menyatakan “Ada pengaruh 

yang signifikan aspek kognitif dan kemandirian belajar terhadap kesulitan mahasiswa 

dalam mengerjakan soal ujian semester mata kuliah sistem akuntansi angkatan 

2014/2015”.Sistem akuntansi merupakan akuntansi yang mempelajari bagaimana 

metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang 

disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis.Untuk dapat menyesuaikan 

suatu soal ketika ujian, di butuhkan kesiapan secara maksimal.Baik kesiapan 

kemampuan kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemampuan kognitif diperlukan 

untuk mengingat kembali materi- materi yag telah diajarkan sebelumnyaselama 

proses belajar. Kemampuan mengingat kembali dan berfikir menjadi sangat penting 

pada saat peserta didik mengerjakan soal, karena didalam menyelesaikan soal peserta 

didik dituntut untuk dapat berfikir secara realita dan menganalisa setiap kejadian 

transaksi yang ada disoal. 

 Aspek kognitif di perlukan untuk mengingat kembali materi-materi yang 

telah di ajarkan sebelumnya sehingga akan mengurangi kesulitan dalam mengerjakan 

soal ujian.Belajar dengan rutin dan berani bertanya pada saat mengikuti perkuliahan 

akan membantu mahasiswa untuk lebih menguasai materi yang di berikan oleh dosen 

mata kuliah akuntansi pengendalian biaya, sehingga akan mengurangi kesulitan 

dalam mengerjakan soal ujian.Aspek kognitif dan kemandirian belajar sangat 

berpengaruh dalam mengurangi kesulitan mengerjakan soal ujian. Dengan 

meningkatnya aspek kognitif dan kemandirian belajar maka akan mengurangi 

kesulitan dalam mengerjakan soal ujian.  

4. SIMPULAN

Dari hasil uji t Aspek Kognitif menunjukkan ada pengaruh yang signifikan 

terhadap Kesulitan Belajar secara individu. Ini membuktikan bahwa hipotesis 

pertama yang menyatakan “Ada pengaruh yang signifikan aspek kognitif terhadap 
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kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian semester mata kuliah  sistem 

akuntansi  angkatan 2014/2015”. 

Dari hasil uji t Kemandirian Belajar ada pengaruh yang signifikan terhadap 

Kesulitan Belajar secara individu. Ini membuktikan bahwa hipotesis kedua yang 

menyatakan “Ada pengaruh yang signifikan kemandirian belajar terhadap kesulitan 

mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian semester mata kuliah sistem akuntansi 

angkatan 2014/2015”. 

Dari hasil analisis uji F menunjukkan secara bersama-sama ada pengaruh 

yang signifikan Aspek Kognitif (X1), dan Kemandirian Belajar  (X2)  terhadap 

Kesulitan Belajar. Dari hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis  ketiga yang 

menyatakan “Ada pengaruh yang signifikan aspek kognitif dan kemandirian belajar 

kesulitan mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian semester mata kuliah sistem 

akuntansi angkatan 2014/2015”. 
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