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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pedidikan nasional 

bertujuan untuk megembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yag berilmu, cakap, kreatif. Oleh karena itu dunia pendidikan dituntut untuk 

meningkatkan kualitas pedidikan. 

Pendidikan dikatakan berkualitas bila proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan ada interaksi antara komponen-

komponen yang terkandung dalam sistem pengajaran yaitu tujuan pendidikan 

dan pengajaran, peserta didik atau siswa, tenaga kependidikan atau guru, 

kurikulum, strategi pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi 

pengajaran (Hamalik, 2008: 77). 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk 

satuan pendidikan formal di Indonesia. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 

sebagai lanjutan SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah di 

jenjang pendidikan dan jenis kejuruan dapat bernama Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) , atau bentuk lain 

yang sederajat (Undang-undang sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003). 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memiliki beberapa program 

keahlian yang dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan di dunia kerja 

yang ada. Program keahlian tersebut juga menyesuaikan permintaan pasar 

dan masyarakat. Tujuan dari pendidikan kejuruan ini yaitu untuk 

mempersiapkan terutama agar siap bekerja dalam bidang tertentu. 

Seperti halnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Boyolali 

sebagai lembaga pendidikan yang mendidik siswa yang ahli dan siap bekerja 

sesuai dengan keahlian yang dipelajari selama belajar dan berlatih disekolah. 

Siswa SMK N 1 Boyolali disamping mendapatkan materi pelajaran yang 

umum juga mendapatkan materi pelajaran kejuruan/produktif. Seperti mata 
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pelajaran aplikasi pengolah angka (Spreadsheet) untuk jurusan akuntansi. 

SMK N 1 Boyolali diharapkan dapat menunjang siswa dalam mempersiapkan 

diri menjadi lulusan yang siap bekerja dengan kemampuan yang telah 

dipelajari di sekolah khususnya di bidang akuntansi. 

Dalam Bahasa Indonesia, spreadsheet bisa diartikan sebagai sebuah 

tabel atau jadwal, yaitu sebuah informasi yang ditampilkan dalam bentuk 

tabel atau grid. Kata spreadsheet berasal dari kata spread yang berkonotasi 

informasi yang menyebar seperti di dalam koran atau majalah. Jadi dapat 

disimpulkan spreadsheet adalah format yang biasa digunakan dalam dunia 

akuntansi pembukuan dimana kolom-kolom dari kategori pengeluaran 

diletakkan diatas, invoice diletakkan di margin kiri, sedangkan jumlah 

pembayaran terdapat di sel dimana baris dan kolomnya beririsan. Laporan 

tersebut biasanya dicetak dalam kertas dengan ukuran dua kali lebih lebar 

dibanding dengan ukuran kertas standar (Wahana, 2013). 

Kesulitan belajar peserta didik berasal dari dalam dan dari luar 

individu peserta didik. Kesulitan belajar tidak hanya dirasakan peserta didik 

yang memiliki Inteligensi Quotion (IQ) yang rendah, namun peserta didik 

yang memiliki Inteligensi Quotion (IQ) tinggi juga memiliki kesulitan 

belajar. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dapat dilihat dari 

prestasi yang rendah, lambat dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh 

guru, sikap yang salah dalam belajar, dan juga peserta didik yang seharusnya 

mempunyai inteligensi yang tinggi mampu memperoleh hasil belajar yang 

baik, namun pada kenyataannya mereka juga mengalami kesulitan belajar 

seperti peserta didik yang lainnya. 

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

peserta didik 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. 
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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 kegiatan 

belajar mengajar. 

Dari hasil observasi rata-rata kesulitan belajar yang dialami oleh 

peserta didik dikarenakan cara belajar yang digunakan tidak efektif dan 

efisien, kurangnya pemahaman tentang materi yang disapaikan oleh guru, 

tidak memperhatikan saat guru menyampaikan materi pembelajaran karena 

materi pembelajaran terlalu banyak. Ini berdampak pada berkurangnya 

antusias peserta didik dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar 

sehingga kebanyakan peserta didik kurang berkonsentrasi, bahkan sebagian 

peserta didik tidak membuat catatan pokok-pokok materi  yang disampaikan 

oleh guru. Hal ini mengakibatkan peserta didik malas untuk belajar dan pada 

akhirnya peserta didik mengalami kesulitan belajar. 

Selain Aspek kognitif, media pembelajaran yang digunakan guru juga 

menjadi faktor penunjang adanya kesulitan belajar peserta didik dalam proses 

belajar aplikasi pengolah angka (Spreadsheet). Kata media berasal dari 

bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara 

harafiah berarti perantara atau pengantar (Arif, 2002: 6). Sedangkan 

pembelajaran yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa, 

sehingga tingkah laku peserta didik berubah kearah yang lebih baik (Darsono, 

2000: 24). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran merupakan alat atau perantara yang digunakan guru dalam 

kegiatan belajar sehingga tingkah laku peserta didik berubah kearah yang 

lebih baik atau dapat juga dikatakan agar peserta didik dapat dengan mudah 

menangkap materi yang disampaikan guru melalui media yang digunakan 

guru.  
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Dari hasil observasi rata-rata kesulitan belajar yang dialami oleh 

peserta didik juga dikarenakan media yang digunakan guru selama mengajar 

dimana pada semester satu siswa belajar menggunakan komputer yang 

disediakan di labratorium komputer akuntansi siswa paham dan mampu 

mengikuti arahan dari guru. Sedangkan pada semester 2 guru sama sekali 

tidak melakukan kegiatan belajar megajar di laboratorium komputer 

melainkan belajar di kelas dengan menggunakan buku dan lcd sebagai media 

belajar untuk siswa.  

Melihat permasalahan yang ada tersebut, maka peneliti tertarik untuk  

mengadakan penelitian dengan judul “ANALISIS KESULITAN BELAJAR 

SISWA PADA MATA PELAJARAN APLIKASI PENGOLAH ANGKA 

(SPREADSHEET) DITINJAU DARI ASPEK KOGNITIF DAN MEDIA 

PEMBELAJARAN SISWA JURUSAN AKUNTANSI KELAS X SMK N 1 

BOYOLALI”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab peserta didik jurusan 

akuntansi mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran Aplikasi Pengolah 

Angka (Spreadsheet). Faktor-faktor tersebut diantaranya kurang efektif dan 

efisiennya cara belajar yang digunakan peserta didik, kurangnya  pemahaman  

tentang materi  yang disapaikan oleh guru, tidak memperhatikan saat guru 

menjelaskan dan penggunaan media pembelajaran yang belum maksimal. 

 

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 

peserta didik dalam proses belajar Aplikasi Pengolah Angka 

(Spreadsheet). 
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2. Media pembelajaran peserta didik ini dibatasi pada media pembelajaran  

peserta didik dalam belajar Aplikasi Pengolah Angka (Spreadsheet). 

3. Kesulitan peserta didik dalam belajar Aplikasi Pengolah Angka 

(Spreadsheet). 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini secara spesifik dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh aspek kognitif terhadap kesulitan belajar siswa pada 

mata pelajaran spreadsheet ? 

2. Adakah pengaruh media pembelajaran terhadap kesulitan belajar siswa 

pada mata pelajaran spreadsheet ? 

3. Adakah pengaruh atara aspek kognitif dan media pembelajaran siswa 

secara bersama-sama terhadap kesulitan belajar pada mata pelajaran 

spreadsheet ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui pengaruh aspek kognitif yang dimiliki siswa terhadap 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran spreadsheet 

2. Untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran dalam proses belajar 

pada mata pelajaran spreadsheet 

3. Untuk mengetahui pengaruh aspek kognitif dan media pembelajaran 

terhadap kesulitan siswa dalam belajar pada mata pelajaran spreadsheet 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

sumber informasi dalam menjawab berbagai permasalahan yang terjadi 

dalam proses pembelajaran di sekolah, terutama masalah kesulitan 



6 

 

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran spreadsheet. Peneliti juga 

berharap dengan dilakukannya penelitian terhadap kesulitan belajar 

siswa, dapat dijadikan evaluasi guru-guru untuk mengatasi permasalahan 

tersebut dengan memilih media pembelajaran dan model pembelajaran 

yang cocok digunakan untuk mengajar peserta didik.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Sebagai masukan dalam proses pembelajaran agar dapat mengatasi 

kesulitan siswa yang dipegaruhi leh aspek kognitif dan media 

pembelajaran yang digunakan. 

b. Bagi Siswa 

Sebagai informasi bagi siswa dengan memanfaatkan media 

pembelajaran yang tepat dan bagaimana cara menangani kesulitan 

belajar siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Manfaat bagi sekolah yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam memperbaiki 

pembelajaran dikelas dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah memberikan gambaran 

mengenai berbagai macam faktor kesulitan belajar dan apa saja yang 

mempengaruhinya, sehingga dapat dijadikan pengalaman bagi 

peneliti agar kelak dapat menjadi seorang pendidik yang mampu 

menganalisis apa penyebab kesulitan belajar siswa dan mampu 

memberi solusi untuk memecahkan masalah tersebut. 

e. Bagi Peneliti Lain 

Manfaat bagi peneliti lain yaitu dapat dijadikan rujukan atau sumber 

informasi penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan dalam hal 

bagaimana cara agar meminimalisir kesulitan belajar siswa pada 

mata pelajaran yang bersangkutan. 

 


