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KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Peran Guru Akuntansi

Peran dalam kamus Bahasa Indonesia diartikan, “bagian dari tugas

utama yang harus dilakukan”. Peran juga meliputi norma-norma yang

dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran

dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing

seseorang dalam kehidupan masyarakat.

M. Ngalim Purwanto dalam bukunya Psikologi Pendidikan,

mengemukakan pengertian peranan sebagai berikut :

“Peran atau (role) adalah : kedudukan atau posisi seseorang
didalam masyarakat dimana ia hidup, termasuk dalam peranan ialah
tempat dan jabatannya, macam pekerjaan Tinggi Rendahnya
kedudukan itu. Kedudukan seseorang dalam masyarakat menentukan
tugas kewajiban dan tanggung jawabnya, yang selanjutnya
menentukan tingkah lakunya”.1

Peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila

seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,

dia menjalankan sesuatu peran.2 Setiap orang mempunyai macam-macam

peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus

berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta

kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

1 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1986.
2 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hal. 212.



Peran itu adalah keikutsertaan orang-orang dalam menanggulangi

masalah-masalah yang menjadi tanggung jawabnya, karena mencakup

kebutuhan dan kepentingan orang banyak. Hal yang sama diungkapkan oleh

Abu Hamadi dalam bukunya “Psikologi Sosial” Peran adalah sesuatu yang

komplek penghargaan manusia terhadap cara individu harus bersikap dan

berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosial.3

Peran (role) guru artinya keseluruhan tingkah laku yang harus

dilakukan guru dalam melaksanankan tugasnya sebagai guru.4 Guru adalah

pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah.5

Guru memegang peran strategis terutama dalam upaya membentuk

watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang

diinginkan. Dari dimensi tersebut, peran guru sulit digantikan oleh orang lain.

Sejalan dengan pendapat Prof. DR. H. Ramayulis bahwa:

“Kehadiran guru dalam proses pembelajaran merupakan peran
yang penting, peran guru itu belum dapat digantikan oleh teknologi
seperti radio, televisi, tape recorder, internet, komputer maupun
teknologi yang paling modern. Banyak unsur manusiawi seperti sikap,
sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan keteladanan, yang

3 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hal.115.
4Mohamad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pembelajaran, Bandung, 1997, hal. 108.
5 Kusnandar, Guru Profesional, Jakarta, Rineka Cipta, hal. 51.



diharapkan dari hasil proses pembelajaran, yang tidak dapat dicapai
kecuali melalui pendidik.”6

Anas Salahudin dalam bukunya “Bimbingan dan Konseling”

mengatakan bahwa peran guru yang begitu besar dapat ditinjau dalam arti

luas dan arti sempit. Dalam arti luas guru mengemban peran sebagai ukuran

kognitif, sebagai agen moral, inovator dan kooperatif.

1. Guru sebagai ukuran kognitif. Tugas guru umumnya adalah mewariskan

pengetahuan dan berbagai keterampilan kepada siswa.

2. Guru sebagai agen moral dan politik. Guru bertindak sebagai agen moral

masyarakat karena fungsinya mendidik warga masyarakat agar melek

huruf, pandai berhitung, dan memiliki berbagai keterampilan kognitif

lainnya.

3. Guru sebagai inovator. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi, masyarakat senantiasa berubah dan berkembang dalam semua

aspek. Perubahan dan perkembangan itu menuntut terjadinya inovasi

pendidikan yang menimbulkan perubahan yang baru dan kualitatif

berbeda dengan hal yang sebelumnya.

4. Guru memegang peranan kooperatif. Dalam melaksanakan tugasnya,

guru tidak mungkin bekerja sendiri dan mengandalkan kemampuannya

secara individual. Karena itu, para guru harus bekerja sama dengan

sesama guru, pekerjaan-pekerjaan sosial, lembaga-lembaga

kemasyarakatan maupun dengan persatuan orang tua murid.7

6 Ramayulis, Op. Cit. hal. 74.
7 Anas Salahudin, Op. Cit. hal.189.



Guru berkewajiban mempersiapkan dan mengorganisasikan

lingkungan belajar siswa untuk menyosialisasikan dirinya. Dalam hubungan

ini, guru mengemban peran sebagai berikut:

1. Guru sebagai model

Anak atau siswa berkembang kearah idealism dan kritis. Mereka

membutuhkan guru yang dapat dicontoh dan dijadikan teladan.

2. Guru sebagai perencana

Guru berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan menjadi

rencanan-rencana yang operasional. Tujuan-tujuan umum harus

diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan secara spesifik dan operasional.

Dalam perencanaan ini, siswa harus dilibatkan sehingga menjamin

relevansinya dengan perkembangan, kebutuhan dan tingkat pengalaman

mereka.

3. Guru sebagai peramal

Peran guru sebagai peramal atau pendiagnosis kemajuan belajar murid

erat kaitannya dengan tugas mengevaluasi kemajuan belajar mereka.

4. Guru sebagai pemimpin

Guru adalah pimpinan dalam kelasnya sekaligus sebagai anggota

kelompok-kelompok dari siswa. Banyak tugas yang sifatnya manajerial

yang harus dilakukan oleh guru, seperti memelihara keterlibatan kelas,

mengatur ruangan, bertindak sebagai pengurus rumah tangga kelas,

menyusun laporan bagi pihak yang memerlukannya.

5. Guru sebagai petunjuk jalan kepada sumber-sumber



Guru berkewajiban menyediakan berbagai sumber yang memungkinkan

siswa dapat memperoleh pengalaman yang banyak. Lingkungan sumber

itu perlu ditunjukkan kepada siswa kendati pada hakikatnya siswa sendiri

yang berusaha menemukannya.

6. Guru sebagai fasilitator belajar

Sebagai fasilitator, guru berperan sebagai pembantu dalam pengalaman

belajar, membantu perubahan lingkungan serta membantu terjadinya

proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan.8

Penyampaian materi pelajaran hanyalah merupakan salah satu dari

berbagai kegiatan dalam belajar sebagai suatu proses yang dinamis dalam

segala fase dan proses perkembangan siswa. Secara lebih terperinci tugas

guru berpusat pada:

1. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian

tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar yang

memadai.

3. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seprti sikap, nilai-nilai,

dan penyesuaian diri.9

Proses belajar mengajar akuntansi mengenai laporan keuangan

perusahaan jasa, guru mempunyai tugas menjelaskan dan memberikan materi

tersebut secara tuntas agar dapat mendorong, membimbing bagi siswa untuk

8 Ibid.
9 Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hal. 97..



mencapai tujuan khususnya setelah ia tamat dan mencari pekerjaan. Selain

peran guru diatas, guru juga sebagai pembimbing atau konselor, maka guru

akan berperan sebagai sahabat siswa, mejadi teladan dalam pribadi yang

mengundang rasa hormat dan keakraban bagi siswa.10 Hal ini sejalan dengan

ungkapan Prey Katz dalam buku Sardiman, Prey Katz menggambarkan peran

guru sebagai komunikator, sahabat yang dapat memberikan nasihat-nasihat,

motivator sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam

pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, orang yang menguasai

bahan yang diajarkan.11

Guru mempunyai tanggung jawab melihat segala sesuatu yang terjadi

dalam kelas serta membantu proses perkembangan siswa. Tugas dan

tanggung jawab guru sebagai pembimbing memberi tekanan kepada tugas

memberikan bantuan kepada siswa dalam memecahkan masalah yang

dihadapinya.

Tugas ini merupakan aspek mendidik sebab tidak hanya berkenaan

dengan penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan juga menyangkut

pembinaan kepribadian dan pembentukan nilai-nilai para siswa. Khususnya

dalam proses belajar pada mata pelajaran Akuntansi.

Guru dalam menjalankan tugas-tugasnya tidak dapat berjalan secara

maksimal tanpa adanya faktor-faktor pendukung yang memadai. Adapun

faktor-faktor yang mempengaruhi peran guru akuntansi dalam mengatasi

10 Kusnandar, Op. Cit. hal. 51.
11 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta, Jajawali Pers, 2011, Hal.143.



kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi materi laporan

keuangan  perusahaan jasa adalah sebagai berikut:

1. Faktor intern yaitu, faktor yang berasal dari guru itu sendiri, diantaranya:

a. Tingkat pendidikan guru.

b. Pengalaman mengajar.

c. Pengetahuan guru tentang teori-teori untuk mengatasi kesulitan

belajar siswa.

d. Waktu dan kesempatan yang dimiliki guru.

2. Faktor ekstern yaitu, faktor yang berasal dari luar diri guru, diantaranya:

a. Kepala Sekolah memberikan masukan kepada guru tentang cara-cara

mengatasi kesulitan belajar siswa.

b. Kepala sekolah memberikan kesempatan kepada guru untuk

mengikuti seminar atau penataran yang khusus mengkaji tentang

cara-cara membimbing siswa khususnya siswa yang mengalami

kesulitan belajar.

c. Fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah kepada para guru.

Mata pelajaran akuntansi merupakan program pengajaran yang

berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap rasional,

teliti, dan bertanggung jawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokan,

pengikhtisaran, transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan

penafsiran perusahaan berdasarkan standar akuntansi keuangan, penyusunan



laporan keuangan, dan penafsiran perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi

Keuangan (SAK).12

2. Kesulitan Belajar Siswa

Kesulitan belajar siswa dapat diartikan sebagai kesukaran siswa dalam

menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Menurut Syaiful Bahri

Djamarah dalam bukunya Psikologi Belajar, kesuilitan belajar adalah suatu

kondisi anank didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya

ancaman, hambatan ataupun gangguan dalam belajar.13

Kesuilitan belajar tersebut jangan dibiarkan berlarut-larut oleh guru,

tetapi harus diketahui dan diatasi oleh guru berdasarkan gejala-gejala yang

tampak pada diri siswa yang mengalami kesulitan belajar. Muhibbin Syah

dalam bukunya psikologi belajar mengatakan fenomena kesulitan belajar

seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau

prestasi belajarnya. Namun, kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan

munculnya kelainan prilaku (misbehavior) seperti siswa suka berteriak-teriak

di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah, dan

sering minggat dari sekolah14.

Banyak sudah para ahli yang mengemukakan faktor-faktor penyebab

kesulitan belajar siswa dengan sudut pandang mereka masing-masing. Ada

yang meninjaunya dari sudut intern anak didik dan ekstern anak didik,

12 Isroah, Siti Nurjanah, Op. Cit, hal. i
13 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, hal. 235.
14Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hal. 184.



Muhibbin Syah dalam buku Syaiful Bahri Djamarah, misalanya, melihatnya

dari kedua aspek diatas. Menurutnya faktor-faktor anak didik meliputi

gangguan atau kekurangmampuan psiko-fisik anak didik, yakni berikut ini.

1. Kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya kapasitas

intelektual/intelegensi anak didik.

2. Afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya emosi dan sikap.

3. Psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti terganggunya alat-alat indra

penglihatan dan pendengaran (mata dan telinga).

Faktor ekstern anak didik meliputi semua situasi dan kondisi

lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar anak didik. Faktor

lingkungan ini meliputi:

1. Lingkungan keluarga, contohnya; ketidakharmonisan hubungan antara

ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga.

2. Lingkungan perkampungan/ masyarakat, contohnya wilayah

perkampungan kumuh (slum area), dan teman-teman sepermainan (peer

group) yang nakal.

3. Lingkungan sekolah, contohnya : kondisi dan letak gedung sekolah yang

buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-alat belajar yang

berkualitas rendah15

Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya berlangsung

secara wajar, kadang-kadang lancar. kadang-kadang tidak, kadang-kadang

cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa amat sulit.

15 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, hal. 236.



Demikian antara lain kenyataan yang sering kita jumpai pada setiap siswa

dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan aktivitas belajar.

Muhibbin Syah dalam bukunya Psikologi Pendidikan dengan

Pendekatan Baru mengemukakan bahwa, selain faktor-faktor yang bersifat

umum diatas, ada pula faktor-faktor lain yang menimbulkan kesulitan belajar

siswa. Diantara faktor-faktor yang dapat dipandang sebagai faktor khusus ini

adalah sindrom psikologis berupa learning disability (ketidakmampuan

belajar). Sindrom (syndrom) yang berarti satuan gejala yang muncul sebagai

indikator yang adanya keabnormalan yang menimbulkan kesulitan belajar itu.

1. Disleksia (dyslexia), yakni ketidakmampuan belajar membaca.

2. Disgrafia (dysgraphia), yakni ketidakmampuan belajar manulis.

3. Diskalkulia (dyscalculia), yakni ketidakmampuan belajar matematika.16

Setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk

mencapai kinerja akademik (academic perfomance) yang memuaskan.

Namum, dari kenyataan sehari-hari tampak jelas bahwa siswa itu memiliki

perbedaan dalam hal kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar

belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan belajar yang terkadang sangat

mencolok antara siswa dengan siswa lainnya.

Dalyono dalam bukunya Psikologi Pendidikan, mengatakan bahwa

kita harus mengenal hal-hal yang umum yang terdapat pada semua anak, dan

hal-hal yang unik dan khusus. Hal-hal yang umum merupakan dasar dan

16Muhibbin Syah, Op.Cit,hal. 171.



norma yang akan menolong pembimbing mengetahui ciri-ciri dan unik pada

tiap-tiap anak.

Faktor-faktor umum yang perlu dikenali ialah :

1. Hakikat anak, anak bukan manusia dalam bentuk kecil atau seorang

dewasa minus beberapa hal yang belum dimiliki. Anak adalah seseorang

yang berada pada sesuatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai

potensi untuk menjadi dewasa.

2. Kebutuhan pokok anak, tiap anak membutuhkan hal-hal tertentu dan

apabila kebutuhan itu tidak dipenuhi anak tersebut akan mengalami

masalah-masalah tertentu. Kebutuhan pokok dapat dibagi dalam tiga

aspek atau jenis, yaitu, kebutuhan jasmani, kebutuhan kejiwaan

(psycologis) dan kebutuhan rohani.

3. Langkah-langkah perkembangan, perkembangan anak meliputi segi-segi

jasmani dan rohani juga. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh

lingkungan yang mengambil peranan besar dalam membentuk watak

anak.17

Upaya untuk mendapatkan gambaran faktor-faktor apa saja yang

dapat menjadi penyebab kesulitan belajar anak didik, maka akan

dikemukakan seperti berikut ini.

a. Intelegensi (IQ) yang kurang baik.

b. Bakat yang kurang atau tidak sesuai dengan bahan pelajaran yang

dipelajari atau yang diberikan oleh guru.

17 Dalyono, Op. Cit. hal. 173.



c. Faktor emosional yang kurang stabil. Misalnya, mudah tersinggung,

pemurung, pemarah, dan lain-lain.

d. Aktivitas belajar yang kurang. Lebih banyak malas daripada melakukan

kegiatan belajar.

e. Kebiasaan belajar yang kurang baik. Belajar dengan penguasaan ilmu

pengetahuan pada tingkat hapalan, tidak dengan pengertian sehingga

sukar ditranfer kesituasi yang lain.

f. Penyesuian sosial yang sulit. Cepatnya penyerapan bahan pelajaran oleh

anak didik tertentu menyebabkan anak didik susah menyesuaikan  diri

untuk membimbingnya dalam belajar.

g. Latar belakang pengalaman yang pahit. Misalnya, anak didik sekolah

sambil bekerja. Kemiskinan ekonomi orang tua memaksa anak didik

harus bekerja demi membiayai sendiri uang sekolah. Waktu yang

seharusnya dipakai untuk belajar dengan sangat terpaksa digunakan

untuk bekerja.

h. Cita-cita yang tidak relevan (tidak sesuai dengan bahan pelajaran yang

dipelajari).

i. Latar belakang pendidikan yang dimasuki dengan sistem sosial dan

kegiatan belajar mengajar di kelas yang kurang baik.

j. Ketahanan belajar (lama belajar) tidak sesuai dengan tuntutan waktu

belajarnya.

k. Keadaan fisik yang kurang menunjang. Misalanya, cacat tubuh yang

ringan seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, dan gangguan



psikomotor. Cacat tubuh yang tetap (serius) seperti buta, tuli, bisu, hilang

tangan dan kaki, dan sebagainya.

l. Kesehatan yang kurang baik. Misalnya, sakit kepala, sakit perut, sakit

mata, sakit gigi, sakit flu, atau mudah capek dan mengantuk karena

kurang gizi.

m. Seks atau pernikahan yang tak terkendali. Misalnya, terlalu intim dengan

lawan jenis, berpacaran, dan sebagainya.

n. Pengetahuan dan keterampilan dasar yang kurang memadai (kurang

mendukung) atas bahan yang dipelajari.

o. Tidak ada motivasi dalam belajar. Materi pelajaran sukar diterima dan

diserap bila anak didik tidak memiliki motivasi untuk belajar.18

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya Psikologi belajar

mengemukakan beberapa gejala sebagai indikator adanya kesulitan belajar

anak didik dapat dilihat dari petunjuk-petunjuk berikut.

1. Menunjukkan prestasi belajar yang rendah, dibawah rata-rata nilai yang

dicapai oleh kelompok anak didik di kelas.

2. Hasil belajar yang dicapai anak didik tidak seimbang dengan usaha yang

dilakukan. Padahal anak didik sudah berusaha belajar dengan keras,

tetapi nilainya selalu rendah.

3. Anak didik lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajar. Ia selalu

tertinggal dengan kawan-kawannya dalam segala hal. Misalnya

18 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, hal. 237.



mengerjakan soal-soal dalam waktu lama baru selesai, dalam

mengerjakan tugas-tugas selalu menunda waktu.

4. Anak didik menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh,

berpura-pura, berdusta, mudah tersinggung, dan sebagainya.

5. Anak didik menunjukkan tingkah laku yang tidak seperti biasanya

ditunjukkan kepada orang lain. Dalam hal ini misalnya anak didik

menjadi pemurung, pemarah, selalu bingung, selalu sedih, kurang

gembira, atau mengasingkan diri dari kawan-kawan sepermainan.

6. Anak didik yang tergolong memiliki IQ tinggi, yang secara potensial

mereka seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi

kenyataannya mereka mendapatkan prestasi belajar yang rendah.

7. Anak didik yang selalu menujukkan prestasi belajar yang tinggi untuk

sebagian besar mata pelajaran, tetapi dilain waktu prestasi belajarnya

menurun drastis.19

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah kita pada umumnya

hanya ditujukan kepada para siswa yang berkemampuan rata-rata, sehingga

siswa yang berkemampuan lebih atau yang berkemampuan kurang terabaikan.

Dengan demikian, siswa-siswa yang berkategori “diluar rata-rat” itu (sangat

pintar dan sangat bodoh) tidak mendapat kesempatan yang memadai untuk

berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Dari sini kemudian timbullah apa

yang disebut kesulitan belajar (Learning difficulty).20

19 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit, hal. 246.
20Muhibbin Syah, Op. Cit, hal. 170.



3. Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa

Guru sangat dianjurkan untuk melakukan identifikasi yaitu upaya

mengenali gejala dengan cermat terhadap fenomena yang menunjukkan

kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda siswa tersebut. Peran ini

disebut diagnosis yang bertujuan menetapkan jenis kesulitan belajar siswa.

Adapun peran dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh seorang

guru dalam menentukan masalah dan mengatasi masalah kesulitan belajar

siswa adalah sebagai berikut:

1. Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa

ketika mengikuti pelajaran.

2. Memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang diduga

mengalami kesuliltan belajar.

3. Mewawancarai siswa, orangtua atau wali siswa untuk mengetahui hal

ihwal yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar.

4. Memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui

hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa.

5. Memberikan tes kemampuan intelegensi (IQ) khususnya kepada siswa

yang diduga mengalami kesulitan belajar.21

Selain usaha di atas, langkah-langkah yang dapat diambil guru dalam

mengatasi masalah kesulitan belajar siswa adalah:

21 ibid, hal. 172.



1. Menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah dan

hubungan antarbagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar

mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa

2. Mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang

memerlukan perbaikan

3. Menyusun program perbaikan, khususnya program remedial teaching

(pengajaran perbaikan);22

Melihat banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan siswa

dalam belajar akuntansi, untuk itu guru akuntansi  bisa menginterprestasi

bahwa ia kemungkinan mengalami kesulitan belajar khususnya pada mata

pelajaran akuntansi. Disamping melihat gejala-gejala yang tampak, peran

guru dalam mengatasi kesulitan belajar menurut Muhibbin Syah dapat

dilakukan dengan dirincikan sebagai berikut:

1. Observasi: cara memperoleh data dengan langsung mengamati terhadap

objek.

Observasi mencatat gejala-gejala yang tampak pada diri subyek,

kemudian diseleksi untuk dipilih yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

Data-data yang dapat diperoleh dengan observasi, misalnya:

a. Bagaimana sikap siswa dalam mengikuti pelajaran, adalah tanda-

tanda cepat lelah, mudah mengantuk, sukar memusatkan perhatian

pada pelajaran.

22Muhibbin Syah, Op. Cit, hal. 189.



b. Bagaimana kelengkapan catatan, peralatan dalam pelajaran. Murid

yang mengalami kesulitan belajar akan menunjukkan gejala cepat

lelah, mudah mengantuk, sukar kosentrasi, catatan tidak lengkap dan

sebagainya.

2. Interview: Adalah cara mendapatkan data dengan wawancara langsung

terhadap orang yang diselidiki atau terhadap orang lain yang dapat

memberikan informasi tentang orang yang diselidiki (guru, orang tua,

teman intim).

Menyelediki murid yang mengalami kesulitan belajar, interview bisa

dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Langsung artinya

kepada murid yang diselidiki. Tidak langsung kepada orang-orang yang

tahu tentang keadaan diri anak.

3. Tes diagnostik: adalah suatu cara mengumpulkan data dengan tes.

Menurut Cronbach, tes adalah suatu prosedur yang sistematik untuk

membandingkan kelakuan dari dua orang atau lebih.

Mengetahui murid yang mengalami kesulitan belajar tes meliputi tes

meliputi, tes buatan guru (teacher made test) yang terkenal dengan tes

diagnosting tes psikologis. Sebab yang mengalami kesulitan belajar itu

mungkin disebabkan IQ rendah, tidak memiliki bakat, mentalnya minder,

dan lain-lain sehingga diperlukan tes psikologis.

4. Dokumentasi: adalah cara mengetahui sesuatu dengan melihat catatan-

catatan, arsip-arsip, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan orang

yang diselidiki.



Mengenal murid yang mengalami kesulitan belajar bisa dilihat dari:

a. Riwayat hidupnya

b. Kehadiran murid di dalam mengikuti pelajaran

c. Memiliki daftar pribadinya

d. Catatan hariannya

e. Catatan kesehatannya

f. Daftar hadir di sekolah

g. Kumpulan ulangan

h. Rapor, dan lain-lain.23

Mengatasi masalah kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran

akuntansi yang tepat, maka guru perlu memahami masalah-masalah yang

berhubungan dengan kesulitan belajar. Secara garis besar, langkah-langkah

yang perlu ditempuh guru akuntansi dalam rangka mengatasi kesulitan

balajar, dapat dilakukan melalui enam tahap, yaitu:

1. Pengumpulan data

2. Pengolahan data

3. Diagnosis

4. Prognosis

5. Perlakuan (Treatment)

6. Evaluasi.

23 Dalyono, Op. Cit. hal. 248.



Adapun penjelasan dari 6 langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Menemukan sumber penyebab kesulitan belajar, diperlukan banyak

informasi. Untuk memperoleh informasi tersebut, maka perlu diadakan

suatu pengamatan langsung yang disebut dengan pengumpulan data.

Menurut Sam Isbani dan R Isbani, dalam pengumpulan data dapat

dipergunakan berbagai metode, diantaranya adalah:

a. Observasi

b. Kunjungan rumah

c. Case study

d. Case history

e. Daftar pribadi

f. Meneliti pekerjaan anak

g. Tugas kelompok dan

h. Melaksanakan tes (baik tes IQ maupun tes prestasi/sachievement

test).

Pelaksanaannya, metode-metode tersebut tidak harus semuanya

digunakan secara bersama-sama akan tetapi tergantung pada masalahnya.

1. Pengolahan data

Data yang telah terkumpul dari kegiatan tahap pertama tersebut, tidak ada

artinya jika tidak diadakan pengolahan secara cermat. Dalam pengolahan

data, langkah yang dapat ditempuh antara lain:

a. Identifikasi kasus



b. Membandingkan antar kasus

c. Membandingkan dengan hasil tes

d. Menarik kesimpulan

2. Diagnosis

Diagnosis adalah keputusan (penentuan mengenai hasil dari pengolahan

data). Diagnosis ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut:

a. Keputusan mengenai jenis kesulitan belajar anak (berat dan

ringannya)

b. Keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber

penyebab kesulitan belajar.

c. Keputusan mengenai faktor utama penyebab kesulitan belajar dan

sebagainya.

Diagnosis ini biasanya diperlukan berbagai bantuan tenaga ahli,

misalnya:

a. Dokter, untuk mengetahui kesehatan anak

b. Psikolog, untuk mengetahui tingkat IQ anak

c. Psikiater, untuk mengetahui kejiwaan anak

d. Social Worker, untuk mengetahui kelainan sosial yang mungkin

dialami anak

e. Ortopedagog, untuk mengetahui kelainan-kelainan yang ada pada

anak

f. Guru kelas, untuk mengetahui perkembangan belajar anak selama di

sekolah



g. Orang tua anak, untuk mengetahui kebiasaan anak di rumah dan

sebagainya, tergantung pada kebutuhan.

Prakteknya, tidak semua tenaga ahli tersebut selalu harus secara bersama-

sama digunakan dalam setiap proses diagnosis, melainkan tergantung

kepada kebutuhan dan juga kemampuan tentunya.

3. Prognosis

Prognosis artinya ramalan, apa yang telah ditetapkan dalam tahap

diagnosis, akan menjadi dasar utama dalam menyusun dan menetapkan

ramalan mengenai bantuan apa yang harus diberikan kepadanya untuk

membantu mengatasi masalahnya.

Prognosis ini antara lain akan ditetapkan mengenai bentuk treatment

(perlakuan) sebagai follow up dari diagnosis.

Dalam hal ini dapat berupa:

a. Bentuk treatment yang harus diberikan

b. Bahan/materi yang diperlukan

c. Metode yang akan digunakan

d. Alat-alat bantu belajar mengajar yang diperlukan

e. Waktu (kapan kegiatan itu dilaksanakan).

Pendek kata, prognosis adalah merupakan aktivitas penyusunan

rencana/program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah

kesulitan belajar anak didik.



4. Perlakuan (Treatment)

Perlakuan di sini maksudnya adalah pemberian bantuan kepada anak

yang bersangkutan (yang mengalami kesulitan belajar) sesuai dengan

program yang telah disusun pada tahap prognosis tersebut. Bentuk

treatment yang mungkin dapat diberikan, adalah:

a. Melalui bimbingan belajar kelompok.

b. Melalui bimbingan belajar individual.

c. Melalui pengajaran remedial dalam beberapa bidang studi tertentu.

d. Pemberian bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah-masalah

psikologis.

e. Melalui bimbingan orang tua, dan pengatasan kasus sampingan yang

mungkin ada.

5. Evaluasi

Evaluasi disini dimaksudkan untuk mengetahui, apakah treatment yang

telah diberikan di atas berhasil dengan baik, artinya ada kemajuan.24

4. Laporan Keuangan Perusahaan Jasa

A. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat

digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau

aktivitas perusahaan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan

keuangan (financial statement) merupakan produk atau hasil akhir dari

suatu proses akuntansi. Laporan keuangan ini dapat digunakan untuk

24 Ibid. Hal. 251.



perusahaan jasa maupun perusahaan dagang yang berfungsi menjadi

bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah salah satu bahan

dalam proses pengambilan keputusan.

Tujuan laporan keuangan perusahaan jasa yaitu menyediakan

informasi yang menyangkut posisi keuangan perusahaan, kinerja, serta

perubahan posisi suatu perusahaan jasa yang bermanfaat bagi sejumlah

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selain itu laporan

keuangan juga dapat menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen

atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Hal ini terkait dengan

keputusan investasi atau penggantian jajaran manajemen tersebut.25

B. Jenis-Jenis laporan Keuangan pada Perusahaan Jasa

a. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan suatu daftar yang

dicatat secara sistematis, yang menjelaskan perubahan modal setelah

perushaan melakukan kegiatannya selama periode tertentu. Pada

laporan disajikan modal awal, penarikan oleh pemilik (prive), saldo

laba-rugi dan modal akhir. Modal akhir diperoleh dari modal awal

dikurngi saldo penarikan (prive) ditambah saldo laba dan dikurangi

dengan saldo rugi tahun yang dihitung. Disini dapat disimpulakan

25 Alam S, Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XI, Jakara, Erlangga, 2007, hal. 156.



bahwa laba menambah modal sedangkan rugi dan prive mengurangi

modal.26

b. Laporan Laba-Rugi

Laporan laba-rugi pada hakikatnya adalah laporan tentang

kinerja atau kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan.

Laporan ini menyajikan seluruh pendapatan dan beban pengeluaran

perusahaan selama satu periode akutansi. Pendapatan adalah hasil

yang diperoleh perusahaan dari menjalankan kegiatannya. Beban

adalah pengolahan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan

dalam rangka menghasilkan pendapatan. Jika pendapatan dikurangi

beban (pengeluaran) bernilai positif, maka perusahaan disebut

menghasilkan laba. Sebaliknya jika selisihnya negatif, perusahaan

mengalami rugi.

Laporan laba rugi terdiri dari beberapa unsur. Unsur-unsur itu

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Usaha

Pendapatan ini berasal dari kegiatan usaha utama

perusahaan.

2. Beban Usaha

Beban usaha adalah beban yang dikeluarkan untuk

membiayai kegiatan utama perusahaan.

26 Ibid



3. Pendapatan di Luar Usaha

Pendapatan ini diperoleh dari luar usaha utama. Misalnya

pendapatan bungan bank.

4. Baban di Luar Usaha

Biaya yang dikeluarkn untuk membiayai kegiatan di luar

usaha utama.

c. Neraca

Neraca merupakan suatu daftar yang mencatat secara

sistematis mengenai dari mana perusahaan mendapat uang

(berupa utang dan modal) serta bagaimana perusahaan itu

menggunakan uang itu pada tanggal tertentu dan dinyatakan

dalam jumlah uang.27

B. Penelitian yang Relevan

Ketika ditelusuri referensi maupun penelitian-penelitian yang telah

dilakukan, penelitian tentang peran dan kesulitan belajar telah banyak diteliti oleh

orang lain dikalangan mahasiswa seperti:

1. Asriani (2003), dengan judul “Peran Wali Kelas Dalam Mengatasi Kesulitan

Belajar Siswa Di Madrasah Tsanawiyah Lipat Kain Kecamatan Kampar

Kiri”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan

data dengan observasi dan wawancara, dari penelitiannya dapat disimpulkan

bahwa peranan wali kelas dalam mengatasi kesulitan belajar siswa di

27 Ibid



Madrasah Tsanawiyah Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri dapat

dikategorikan kurang berperan dengan presentase 37,50%.

2. Meisri Wahyuni (2008), dengan judul “Upaya Guru Mengatasi Kesulitan

Siswa dalam Proses Pembelajaran Al-qur’an Hadist di Madrasah Aliyah

Negeri Dumai”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik

pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan angket. Dari

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa upaya guru mengatasi kesulitan siswa

dalam proses pembelajaran Al-qur’an Hadist di Madrasah Aliyah Negeri

Dumai dikategorikan baik dengan presentase 83,30%.

Dari kedua penelitian diatas, menerangkan bahwa belum ada yang meneliti

judul “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”.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan

batasan terhadap kerangka teoritis agar tidak terjadi kesalahpahaman dan

penyimpangan dari kerangka teoritis. Adapun indikator-indikator tentang peran

guru akuntansi dalam mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran

akuntansi materi laporan keuangan  perusahaan jasa yang dikembangkan dari teori

Muhibbin Syah adalah sebagai berikut:

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

2. Guru menegur siswa yang mudah mengantuk dalam belajar.



3. Guru menanyakan kepada siswa yang sukar konsentrasi / sukar memusatkan

perhatian dalam pelajaran.

4. Guru menegur siswa yang tidak melengkapi catatan.

5. Guru menanyakan / mewawancarai siswa yang mengalami kesulitan belajar.

6. Guru memberikan masukan atau arahan kepada siswa yang menggalami

kesulitan belajar.

7. Guru memanggil orang tua / wali murid yang mengalami kesulitan belajar.

8. Guru mewawancarai orang tua siswa guna menanyakan hal-hal yang dapat

menimbulkan kusitan belajar ketika dirumah.

9. Guru menanyakan pekerjaan anak diwaktu pulang sekolah atau saat sedang

dirumah.

10. Guru memberikan masukan atau arahan kepada orang tua siswa untuk dapat

membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa ketika dirumah atau

diluar sekolah.

11. Guru membuat tes yang berkaitan dengan tes IQ siswa.

12. Guru membuat tes yang berkaitan dengan bakat siswa.

13. Guru membuat tes yang berkaitan dengan tes mental siswa.

14. Guru melihat riwayat hidup siswa yang mengalami kesulitan belajar.

15. Guru melihat catatan kehadiran siswa di dalam mengikuti pelajaran.

16. Guru melihat catatan harian siswa saat proses belajar.

17. Guru melihat catatan kesehatan siswa yang mengalami kesulitan belajar.

18. Guru melihat daftar hadir siswa di sekolah.



19. Guru melihat nilai dari kumpulan ulangan yang dilakukan siswa dalam

belajar.

Guru melihat hasil rapor siswa yang mengalami kesulitan belajar


