
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya

pengajaran dan pelatihan yang di dalamnya terdapat proses untuk mendidik

seseorang ke arah yang lebih baik. Peran pendidikan disini berarti merubah sikap

dan tingkah laku peserta didik menjadi seseorang yang lebih baik melalui proses

pembelajaran. Dalam merubah tingkah laku sangat dibutuhkan peran seorang

guru.

Peran guru dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar siswa agar bisa

lebih maksimal. Peran guru disini erat kaitannya dengan membantu siswa keluar

dari masalah kesulitan belajar yang dialami siswa saat proses belajar berlangsung.

Dalam proses belajar akuntansi mengenai laporan keuangan perusahaan jasa, guru

mempunyai tugas menjelaskan dan memberikan materi tersebut secara tuntas,

guru berkewajiban mempersiapkan materi ajar dengan matang, menggunakan

media dan metode yang bervariasi dan mudah dimengerti oleh siswa serta guru

seharusnya mengetahui dan memperhatikan siswa yang mengalami kesulitan

dalam belajar agar dapat membantu mengatasi kesulitan belajar yang dialami

siswa tersebut.

Muhibbinsyah mengatakan bahwa peran guru adalah tanggung jawab

melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kelas serta membantu siswa dalam

proses belajar dan memberikan solusi ketika siswa mengalami kesulitan dalam



belajar. Peran guru pertama yang harus dilakukan yaitu melakukan observasi

kelas untuk melihat prilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran, guru

di sini berarti mempunyai tugas memperhatikan siswa yang berkaitan dengan

prilaku menyimpang siswa seperti siswa yang cepat lelah dalam belajar, mudah

mengantuk, sukar memusatkan perhatian. Kedua,. Peran kedua yang harus

dilakukan yaitu membimbing siswa dalam menyelesaikan masalah kesulitan

belajar siswa yaitu dengan cara membimbing siswa dalam mengerjakan tugas

yang tidak dipahami dan dirasa sulit oleh siswa yang bersangkutan selain itu juga

guru dapat memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang mengalami

kesulitan belajar tersebut.1

Prinsipnya setiap siswa berhak memperoleh peluang untuk mencapai

prestasi yang baik dalam rangka membekali diri untuk tatangan meraka dimasa

era globalisasi, namun dari kenyataan tampak jelas bahwa siswa memiliki

perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang

keluarga, kebiasaan dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok

antara siswa yang satu dengan yang lain. Hal ini lah yang dapat menyebabkan

seseorang siswa mengalami kesulitan dalam belajar (learning difficulty), yaitu

suatu kondisi proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu untuk mencapai hasil belajar. Kesulitan belajar tidak hanya menimpa

siswa berkemampuan rendah saja, tetapi juga dialami oleh siswa yang

berkemampuan tinggi.

1Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Bandung: Remaja Rosda Karya,
2010



Berdasarkan studi pendahuluan di lapangan, penulis melihat ada

kesenjangan antara teori dengan praktek menyangkut peran guru akuntansi

mengatasi kesulitan belajar siswa dalam belajar akuntansi materi laporan

keuangan perusahaan jasa kelas XI Jurusan IPS di SMA Negeri 2 Kundur

Kabupaten Karimun, hal ini dapat dilihat dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Guru tidak menegur atau menanyakan siswa yang cepat lelah dalam belajar

akuntansi.

2. Guru tidak menegur siswa yang mudah mengantuk dalam belajar akuntansi.

3. Guru tidak menanyakan alasan siswa yang sukar kosentrasi/ sukar

memusaatkan perhatian dalam belajar .

4. Guru akuntansi tidak mendorong siswa untuk cepat menyelesaikan tugas

yang diberikan kepada siswa

5. Guru akuntansi tidak memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang

mengalami kesulitan belajar.

Berdasarkan gejala-gejala di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti

dan mengkaji masaalah ini lebih lanjut untuk melakukan penelitian ilmiah dengan

judul “Peran Guru Akuntansi Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa dalam Belajar

Akuntansi Materi Laporan Keuangan  Perusahaan Jasa Jurusan IPS di SMA

Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun”



B. Penegasan Istilah

Penulis dalam hal ini menegaskan istilah untuk menghindari kesalahan

dalam memahami judul penelitian ini. Adapun penegasan istilah yang terkait

dengan judul penelitian ini adalah :

1. Peran guru akuntansi adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan

oleh seorang guru akuntansi yang dipercayakan, dibebani tugas dan tanggung

jawab untuk mengajar, mendidik dan membimbing serta mengatasi masalah-

masalah yang dialami siswa dikelasnya, khususnya masalah kesulitan belajar

akuntansi pada materi tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa.

2. Kesulitan belajar siswa adalah suatu kondisi proses belajar yang ditandai

dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, persoalan

pokok kajian ini adalah peran guru akuntansi mengatasi kesulitan belajar

siswa dalam belajar akuntansi materi laporan keuangan  perusahaan jasa

Jurusan IPS di SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun, maka persoalan-

persoalan yang terkait dengan kajian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Peran guru akuntansi mengatasi kesulitan belajar siswa dalam belajar

akuntansi materi laporan keuangan  perusahaan jasa belum maksimal.

b. Peran guru akuntansi dalam memotivasi siswa dalam belajar akuntansi

materi laporan keuangan perusahaan jasa belum maksimal.



2. Batasan Masalah

Penulis pada kesempatan ini membatasi pembahasan ini pada peran

guru akuntansi mengatasi kesulitan belajar siswa dalam belajar akuntansi

materi laporan keuangan  perusahaan jasa.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan  batasan  masalah di atas,  maka  dapat penulis rumuskan

permasalahan tersebut menjadi bagaimana peran guru akuntansi mengatasi

kesulitan belajar siswa dalam belajar akuntansi materi laporan keuangan

perusahaan jasa Jurusan IPS di SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui peran guru akuntansi mengatasi kesulitan belajar siswa

dalam belajar akuntansi materi laporan keuangan  perusahaan jasa Jurusan

IPS di SMA Negeri 2 Kundur Kabupaten Karimun.

2. Kegunaan Penelitian

a. Menambah pengetahuan, keterampilan dan wawasan penulis dalam kajian

ilmiah.

b. Sebagai bahan informasi untuk guru khususnya guru akuntansi tentang

tugas-tugas yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah kesulitan

belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi.

c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1)
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