
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya yang menyeluruh baik lahir maupun batin. Hal yang mendasari 

Indonesia untuk terus meningkatkan pembangunan nasionalnya adalah karena 

Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang menghadapi tantangan era 

globalisasi. Era globalisasi menuntut negara kita untuk bersaing ketat dengan 

negara-negara lain di dunia terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta bisnis. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan adanya 

sumber daya manusia yang berkualitas, handal, dan mampu menguasai serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan suatu bangsa itu 

terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Semakin berkualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki suatu bangsa, semakin majulah bangsa tersebut. 

Pemerintah telah berupaya mencetak sumber daya manusia yang 

berkualitas dengan program pendidikan. Pendidikan dijadikan sebagai salah satu 

prioritas utama dalam melaksanakan pembangunan nasional. Pendidikan nasional 

Indonesia merupakan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia guna mewujudkan 

masyarakat yang maju, adil, dan makmur serta memungkinkan warganya untuk 

mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya.  

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang 

termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab II Pasal 3 yang berbunyi : 

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 bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab.  
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Guna mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan suatu proses 

pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dapat ditempuh melalui 

jalur pendidikan informal, formal, dan nonformal. Pendidikan informal adalah 

pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar 

atau tidak, sejak anak lahir sampai mati, yang berlangsung dalam kehidupan 

sehari-hari. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara 

teratur, bertingkat atau berjenjang dan mengikuti syarat-syarat yang jelas serta 

ketat. Pendidikan nonformal ialah pendidikan yang teratur secara sadar dilakukan 

tetapi tidak mengikuti syarat atau peraturan yang tetap dan ketat. 

Salah satu lembaga pendidikan formal adalah sekolah yang bertujuan 

untuk menciptakan lulusan/ output yang berkualitas dan mampu bersaing di era 

globalisasi dan pasar bebas. Sekolah dikatakan sebagai lembaga pendidikan 

formal karena diselenggarakan di suatu tempat tertentu dan mempunyai jenjang 

mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

Pendidikan dasar diselenggarakan sebagai prasyarat untuk mengikuti pendidikan 

menengah yang bertujuan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta 

memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan dasar berlangsung 

selama 9 tahun yang dimulai dari Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) atau bentuk lain yang sederajat selama 6 tahun dan dilanjutkan ke Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain 

yang sederajat. 

Pendidikan menengah diselenggarakan selama 3 tahun untuk melanjutkan 

atau memperluas pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal 

balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta dapat 

mengembangkan kemampuannya lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan 

tinggi. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 pasal 18 

mengenai Pendidikan Menengah (2003:2) menyatakan bahwa pendidikan 

menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), 

atau bentuk lain yang sederajat. 
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Hubungan antara proses pendidikan dengan tersedianya sumber daya 

manusia yang berkualitas merupakan suatu hubungan logis yang tidak dapat 

dipisahkan. Salah satu kebutuhan hidup yang terpenting adalah pendidikan. Hal 

ini sangat berdasar mengingat pendidikan dijadikan sebagai salah satu tolok ukur 

tingkat kesejahteraan manusia. Tentu saja berkualitas atau tidaknya tingkat 

kesejahteraan seseorang dipengaruhi oleh sejauh mana kualitas pendidikan yang 

diperolehnya di bangku sekolah. Untuk meningkatkan kualitas pada bidang 

pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kualitas masukan pendidikan, 

kualitas sumber daya pendidikan, kualitas guru dan pengelola pendidikan, kualitas 

proses pembelajaran, sistem ujian dan pengendalian kualitas, serta kemampuan 

pengelola pendidikan untuk mengantisipasi dan menangani berbagai pengaruh 

lingkungan pendidikan. 

Berbicara mengenai keterpurukan kualitas pendidikan di Indonesia dengan 

berbagai indikatornya, memang tidak akan habis-habisnya. Tetapi yang lebih 

penting dari pada itu adalah bagaimana cara mengatasinya. Oleh karena itu, 

peneliti akan membahas upaya peningkatan kualitas proses dan hasil dari 

pembelajaran khususnya kualitas pembelajaran Akuntansi. Kualitas pembelajaran 

dilihat pada interaksi peserta didik dengan sumber belajar, termasuk pendidik. 

Interaksi yang berkualitas adalah yang menyenangkan dan menantang. 

Menyenangkan berarti peserta didik belajar dengan rasa senang, sedangkan 

menantang berarti ada pengetahuan atau keterampilan yang harus dikuasai untuk 

mencapai kompetensi. 

Tuntutan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia melalui 

penyempurnaan kurikulum telah beberapa kali dilakukan. Pada tahun pelajaran 

2008/2009 digunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai 

kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini diharapkan mampu menjawab 

tantangan masa depan yaitu mewujudkan masyarakat yang mampu bersaing dan 

menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kegiatan pembelajaran 

diselenggarakan untuk membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu 

kehidupan siswa. Untuk itu pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sesuai 
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dengan kurikulum harus menerapkan berbagai strategi dan pendekatan 

pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna. 

Dewasa ini, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mulai menjadi prioritas 

bagi pemerintah sebagai salah satu lembaga formal pendidikan yang diharapkan 

dan dikembangkan sebagai lembaga pencetak lulusan yang siap kerja. Sekolah 

menengah kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan yang memberikan 

bekal keterampilan kepada lulusannya untuk terjun langsung ke dunia kerja, 

namun tidak mengesampingkan memberikan pengetahuan kepada lulusan untuk 

melanjutkan ke perguruan tinggi. Salah satunya yaitu SMK Batik 2 Surakarta 

yang pembelajarannya tidak hanya menekankan pada keterampilan kognitif 

semata tetapi juga memperhatikan keterampilan afektif dan psikomotorik. Hal ini 

dimaksudkan agar lulusan yang nantinya akan melanjutkan ke perguruan tinggi 

ataupun langsung terjun ke dunia kerja memiliki kualitas keterampilan serta 

pengetahuan yang memadai. 

Untuk mengetahui apakah kegiatan pembelajaran di sekolah telah seperti 

yang diharapkan, penulis melakukan penelitian di SMK Batik 2 Surakarta. 

Sekolah ini mempunyai 3 program keahlian, yaitu Administrasi Perkantoran, 

Akuntansi, dan Penjualan. Ketiga program keahlian tersebut mempunyai 

keunggulan masing-masing. Namun diantara ketiga program keahlian tersebut, 

program keahlian Akuntansi dianggap paling menantang dan memiliki sajian 

materi yang lebih sulit dibanding ketiga program keahlian lain.  

Bagi siswa kelas X, akuntansi merupakan mata pelajaran baru. 

Dimungkinkan mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar akuntansi dasar, 

di mana mereka harus benar-benar memahami konsep yang ada secara bertahap 

dan proses tersebut harus berjalan sedikit demi sedikit. Penulis berasumsi bahwa 

tenaga pendidik yang ada di dalamnya adalah guru-guru yang profesional. Penulis 

yakin mereka telah menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. Kenyataan yang ada sungguh di luar dugaan penulis. 

Pada awalnya penulis membayangkan akan menyaksikan kegiatan pembelajaran 

yang sesuai dengan tuntutan kurikulum yang kini berlaku, namun yang penulis 

saksikan adalah guru di sana tetap bertahan pada tradisi lama. Penggunaan metode 
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ceramah-resitasi dalam pembelajaran mata pelajaran Akuntansi masih sangat 

dominan. Begitu masuk kelas, guru memberikan sedikit ceramah tentang materi 

pelajaran yang telah dicatat sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan memberi 

siswanya beberapa latihan soal atau tugas. Siswa diminta untuk membuka buku 

catatan dan mengerjakan buku Lembar Kerja.  

Penulis melihat suasana pembelajaran tersebut kurang menyenangkan. 

Siswa yang awalnya duduk tegak sebagai tanda siap mengikuti kegiatan 

pembelajaran, sebagian besar langsung tertunduk lemas. Kegiatan pembelajaran 

pun terasa pasif karena kondisi pembelajaran tersebut berpusat pada guru (teacher 

centre). Hanya beberapa siswa saja yang terlihat aktif membuka-buka buku dan 

berdiskusi dengan teman sekitarnya. Beberapa siswa yang terlihat rajin membaca 

dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan cepat. Namun sebagian besar yang 

lain, yang sejak awal kurang antusias karena mungkin mengalami kesulitan dalam 

memahami konsep akuntansi tak kunjung menyelesaikan tugasnya. Bahkan 

akhirnya mereka mengambil jalan pintas yaitu menyontek hasil pekerjaan teman. 

Penempatan jadwal untuk mata pelajaran akuntansi yang terlalu lama dan 

siang juga menyebabkan anak menjadi kurang semangat dan antusias dalam 

mengikuti pelajaran. Alasan yang sering diungkapkan siswa adalah rasa lelah 

setelah menempuh beberapa mata pelajaran sebelumnya sehingga pada saat mata 

pelajaran akuntansi siswa menjadi kurang antusias dan kurang memperhatikan 

penjelasan materi yang diberikan oleh guru.  

Setelah melakukan beberapa kali pengamatan penulis menyimpulkan 

bahwa guru tersebut mempunyai gaya mengajar yang monoton dan 

membosankan. Para siswa terlihat merasa jenuh. Apabila siswa kurang termotivasi 

untuk mengikuti mata diklat tersebut, maka dapat menghambat keberhasilan 

proses belajar mengajar yang berakibat prestasi belajar siswa tidak dapat dicapai 

secara maksimal atau bahkan mengalami penurunan. Dari survey awal yang 

dilakukan peneliti, masih ada beberapa siswa yang belum memenuhi standar nilai 

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) mata pelajaran akuntansi, yaitu 70. Dari 

hasil ulangan (untuk materi jurnal khusus), nilai terendah yang diperoleh siswa 

adalah 45, sedangkan nilai tertinggi 90. Dari hasil tersebut bisa dilihat prestasi 
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belajar siswa yang tidak merata dan terjadi ketimpangan, sedangkan untuk tugas-

tugas rumah yang diberikan oleh guru, sebagian siswa masih mengerjakan di kelas 

sebelum pelajaran akuntansi dimulai. Ini menunjukkan rendahnya keaktifan dan 

tanggung jawab siswa dalam mengikuti pelajaran akuntansi. 

Berdasarkan pandangan di atas, permasalahan yang muncul adalah 

bagaimana guru bisa menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan 

menggugah minat siswa serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran siswa 

dengan metode yang tepat pada saat siswa sudah mulai jenuh mengikuti jalannya 

pelajaran. Siswa diarahkan untuk memahami materi secara bertahap. Dalam hal 

ini, guru ditekankan bisa mengatur waktu secara optimal dengan cara yang 

menyenangkan untuk menyiasati kejenuhan siswa selama proses belajar mengajar.   

Melihat hal tersebut, maka perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah untuk 

menemukan sebuah alternatif pemecahan masalah dalam upaya meningkatkan 

kualitas pembelajaran siswa. Salah satu solusinya yaitu dengan mengembangkan 

suatu metode yang membuat siswa lebih berminat dan termotivasi untuk belajar. 

Ada beberapa macam metode pembelajaran yang dapat dilakukan guru. Salah satu 

metode pembelajaran yang efektif adalah dengan metode problem-based learning.

Menurut Paulina Pannen, Dina Mustafa, dan Mestika Sekarwinahyu yang dikutip 

oleh Binti Muchsini (2004:16) problem-based learning merupakan salah satu 

bentuk pembelajaran yang berlandaskan pada paradigma konstruktivisme yang 

sangat mementingkan siswa dan berorientasi pada proses belajar siswa (student 

centered learning).  

Pembelajaran dengan metode problem-based learning memberikan 

kebebasan kepada siswa dalam proses belajar dengan menggunakan masalah 

nyata sebagai konteks siswa untuk berfikir kritis serta keterampilan dalam 

memecahkan masalah. Sebelum siswa dapat berfikir secara kritis, mereka perlu 

menguasai keterampilan dasar yang berkaitan dengan logika, membuat referensi 

dari data, dan mengenal kesempurnaan penjelasan materi dalam presentasi. 

Sebelum siswa dapat menyusun laporan keuangan sebuah perusahaan terlebih 

dahulu siswa harus mengerti proses penyusunan dan pengkonstruksian data 

transaksi yang ada serta disiplin diri dalam pengerjaan tugas. 
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Komponen-komponen yang terdapat dalam metode problem-based 

learning sangat baik untuk menanamkan konsep dasar pengetahuan pada mata 

pelajaran akuntansi dasar. Dengan metode ini, guru dapat mengkonkritkan 

informasi atau penjelasan kepada siswanya untuk menguatkan konsep sehingga 

dapat memperoleh gambaran pengertian tentang konsep yang telah dijelaskan 

sebelumnya. Melalui pendekatan problem-based learning siswa harus 

mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan menggunakan data 

tersebut untuk pemecahan masalah. Dalam pendekatan ini, siswa terlibat sangat 

intensif, sehingga motivasi untuk terus belajar dan rasa ingin tahu menjadi 

meningkat.  

Dengan metode problem-based learning semakin tinggi tingkat kebebasan 

yang diberikan kepada siswa, semakin tinggi pula kebutuhan pembimbingan yang 

harus dilakukan oleh guru. Dalam hal pembimbingan ini, guru berubah peran 

menjadi fasilitator atau pembimbing. Hal inilah yang sampai saat ini jarang 

dilakukan guru. Dengan menerapkan metode ini dalam pembelajaran akuntansi 

dasar, diharapkan minat belajar akuntansi siswa akan lebih tinggi, kualitas 

pembelajaran dan prestasi siswa juga akan meningkat. Oleh karena itu, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Upaya Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Akuntansi Melalui Penerapan Metode Problem-Based Learning 

pada Siswa Kelas X Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian tindakan kelas ini adalah : “Apakah penerapan metode 

Problem Based Learning dapat meningkatkan kualitas pembelajaran Akuntansi 

pada siswa kelas X Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2008/2009?” 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana 

penerapan metode Problem Based Learning berpengaruh terhadap peningkatan 

kualitas pembelajaran Akuntansi pada siswa kelas X Akuntansi SMK Batik 2 

Surakarta tahun ajaran 2008/2009. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil kegiatan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak 

yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di sekolah, khususnya guru dan siswa 

di SMK Batik 2 Surakarta. 

1. Manfaat Teoretis 

a.   Bagi Guru 

Sebagai pertimbangan guru dalam memilih metode apa yang akan 

digunakan dalam memberikan pelajaran. Selain itu memberikan informasi 

bagi guru untuk menggunakan Metode Problem Based Learning sebagai 

salah satu alternatif dalam proses belajar mengajar akuntansi. 

b.  Bagi Siswa 

Memotivasi siswa belajar akuntansi dengan cara yang menyenangkan dan 

bervariasi serta dapat memperoleh  pengalaman belajar. 

c.  Bagi Peneliti 

Sebagai penerapan ilmu pengetahuan yang diterima di bangku perkuliahan 

yang berupa teori terutama yang berkaitan dengan Akuntansi. Sebagai 

calon guru, belajar untuk menerapkan metode pembelajaran yang tepat 

untuk menyampaikan bahan ajar sesuai dengan kondisi yang diinginkan 

siswa dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk referensi penelitian  

selanjutnya yang berhubungan dengan hal yang sama. 

b. Dapat dipergunakan sebagai metode alternatif bagi guru untuk menilai 

seberapa tingkat pemahaman siswa serta sebagai motivasi siswa agar 

belajar dengan baik. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kualitas Pembelajaran Akuntansi

a. Hakikat Belajar

Belajar pada hakekatnya merupakan suatu aktivitas untuk memperoleh 

perubahan tingkah laku pada dirinya baik potensial maupun aktual, yaitu 

perubahan secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Dalam perubahan 

itu terbentuk kemampuan-kemampuan baru yang dimiliki dalam waktu yang 

relatif lama (konstan). Serta perubahan tersebut terjadi karena usaha sadar 

yang dilakukan oleh individu yang sedang belajar. Belajar merupakan proses 

sepanjang hayat dan tidak terbatas pada ruang dan waktu, atau dengan kata 

lain belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Kegiatan belajar 

dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 

Para ahli telah menjelaskan pengertian belajar menurut sudut pandang 

masing-masing, baik bentuk rumusan maupun aspek-aspek yang ditekankan 

dalam belajar berbeda antara ahli yang satu dengan yang lain. Menurut W.S. 

Winkel (1996:53), ”Belajar adalah aktivitas mental (psikis) yang berlangsung 

dalam interaksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan 

pengetahuan pemahaman, keterampilan dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat 

konstan dan berbekas”.  

Menurut Slameto (2003:2), “Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya”. Menurut Sardiman A M (2004:20-21), “Dalam 

pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik menuju 

perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam artian sempit, belajar 

dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan yang 

merupakan sebagian menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya”. 

9
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Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas maka penulis 

dapat menyimpulkan bahwa pengertian belajar adalah aktivitas atau kegiatan 

psiko-fisik yang menimbulkan perubahan pribadi seutuhnya, baik perubahan 

secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik sebagai hasil pengalamannya 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pada intinya belajar adalah 

perubahan menuju perkembangan ke arah yang lebih baik. 

Berhasil tidaknya kegiatan belajar sangat bergantung oleh berbagai 

faktor yang mempengaruhi proses belajar. Menurut Sumadi Suryabrata 

(1990:249) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar yaitu : 

1. Faktor internal (faktor yang berasal dari dalam individu), yakni faktor 
Fisiologis (yang bersifat jasmani) dan faktor Psikologis (yang bersifat 
rohani). 

2. Faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar individu), yakni kondisi 
lingkungan di sekitar siswa meliputi : faktor sosial dan faktor non 
sosial. 

 
Faktor-faktor di atas dalam banyak hal sering saling berkaitan dan 

mempengaruhi satu sama lain. Guna memperjelas faktor-faktor tersebut akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Faktor internal (faktor yang berasal dari dalam individu) 

a. Faktor fisiologis 

Faktor Fisiologis adalah semua faktor yang berhubungan dengan 

keadaan fisik anak. Faktor ini meliputi kondisi jasmani pada umumnya 

dan fungsi-fungsi jasmani tertentu. Kondisi umum jasmani yang 

menandai tingkat kebugaran organ-organ tubuh dapat mempengaruhi 

semangat dan intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi 

jasmani yang sehat pada umumnya akan berpengaruh baik terhadap 

hasil belajar dibandingkan kondisi jasmani siswa yang lemah. Kondisi 

tubuh yang lemah dan letih dapat menurunkan konsentrasi siswa dalam 

menerima pelajaran sehingga materi yang dipelajari kurang atau tidak 

berbekas. Fungsi panca indera juga menentukan bisa atau tidaknya 

seorang anak belajar dengan baik. Jadi, diperlukan makanan yang 

bergizi, olahraga, dan istirahat yang cukup agar tingkat kesehatan 
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dapat terjaga, sehingga berbagai informasi dan pengetahuan yang 

diperoleh dari hasil belajar dapat diserap dengan baik. 

b. Faktor psikologis 

Banyak faktor yang termasuk dalam aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas perolehan pembelajaran siswa. 

Aspek ini lebih cenderung ke arah mental atau rohani siswa yang 

meliputi:  

1) Tingkat kecerdasan siswa 

Faktor kecerdasan atau intelegensi sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan siswa dalam belajar. Dalam kenyataan di masyarakat, 

menunjukkan bahwa anak mempunyai tingkat intelegensi yang 

berbeda-beda meskipun umur mereka sama. 

2) Sikap siswa 

Sikap adalah gejala interaksi yang berdimensi afektif berupa 

kecenderungan untuk bereaksi atau merespon dengan cara yang 

relatif tetap terhadap obyek, baik secara positif maupun negatif. 

Sikap positif siswa yang ditunjukkan kepada pendidik dan mata 

pelajaran merupakan pertanda awal yang baik bagi proses belajar 

siswa. Sebaliknya sikap negatif siswa terhadap pendidik dan mata 

pelajaran dapat menimbulkan kesulitan belajar, sehingga prestasi 

belajar yang diperoleh tidak memuaskan. 

3) Bakat siswa 

Secara umum bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan 

datang tanpa banyak bergantung pada upaya pendidikan dan 

latihan. Bakat dapat mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi 

belajar. Oleh karena pemaksaan kehendak terhadap seorang siswa, 

dan juga ketidaksabaran siswa terhadap bakat sendiri sehingga ia 

memilih jurusan keahlian tertentu yang sebenarnya bukan bakatnya 

akan berpengaruh buruk terhadap prestasi belajarnya. 
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4) Minat siswa 

Berhasilnya proses belajar dengan ditandainya kemampuan 

penguasaan suatu pelajaran atau keterampilan memerlukan minat 

yang timbul pada diri siswa. Minat berarti kecenderungan atau 

ketertarikan terhadap sesuatu. Tiap-tiap pelajaran harus dapat 

menarik minat dari siswa sehingga ada kegiatan untuk maju, 

pendidikan dalam kaitan ini sebaiknya berusaha membangkitkan 

minat siswa untuk menguasai pengetahuan. 

5) Motivasi siswa 

Motivasi merupakan pendorong bagi seseorang untuk melakukann 

sesuatu. Seseorang bersedia untuk mempelajari sesuatu disebabkan 

ia tahu akan mendapatkan kecakapan atau kemampuan baru yang 

sangat bermanfaat. Motivasi dapat diperoleh siswa dari luar 

individunya. 

2. Faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar individu) 

Faktor ini dibagi menjadi dua macam yaitu faktor lingkungan sosial 

dan faktor lingkungan non sosial : 

a. Faktor sosial 

Lingkungan sosial merupakan lingkungan dimana terjadi hubungan 

antara sesama yang terbagi dua. Lingkungan sekolah terdiri dari dua 

grup, para staf administrasi dan para siswa yang lain. Lingkungan 

masyarakat dan keluarga. Kondisi masyarakat di lingkungan kumuh 

yang serba kekurangan dan anak-anak pengangguran misalnya akan 

sangat mempengaruhi aktivitas belajar siswa, mereka akan kesulitan 

ketika memerlukan teman untuk berdiskusi atau belajar. 

b. Faktor non sosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial yaitu gedung 

sekolah dan letaknya, tempat tinggal siswa, letak alat-alat belajar, 

keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan siswa. Waktu yang 

lama bukanlah jaminan prestasi yang dihasilkan akan maksimal. Sebab 

bukan hanya waktu yang penting dalam belajar melainkan kesiapan 
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memori siswa dalam menyerap, mengelola dan menyimpan item-item 

informasi dan pengetahuan yang dipelajari siswa. Letak sekolah dan 

peralatan belajar yang digunakan hendaknya dapat memenuhi 

persyaratan metodis, psikologis, dan paedagogis, sehingga dapat 

mendukung adanya proses belajar mengajar yang efektif. 

Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat 

penting karena semua komponen yang ada dalam sistem pembelajaran 

dilaksanakan atas dasar pencapaian tujuan belajar. Menurut Sardiman A M. 

(2001:26) “Tujuan belajar itu ada tiga jenis, yaitu untuk mendapatkan 

pengetahuan, penanaman konsep dan keterampilan, serta pembentukan sikap”. 

Untuk memperjelas tentang tujuan belajar tersebut akan dijelaskan lebih lanjut 

di bawah ini: 

1. Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir sebagai yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata 

lain tidak dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan 

pengetahuan, sebaliknya kemampuan berpikir akan memperkaya 

pengetahuan. Tujuan inilah yang memiliki kecenderungan lebih besar 

perkembangannya di dalam kegiatan belajar. Dalam hal ini peranan guru 

sebagai pengajar lebih menonjol. 

2. Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu 

keterampilan, baik keterampilan yang bersifat jasmani maupun rohani. 

Keterampilan jasmaniah adalah keterampilan-keterampilan yang dapat 

dilihat, diamati, sehingga akan menitikberatkan pada keterampilan 

gerak/penampilan dari anggota tubuh seseorang yang sedang belajar. 

Sedangkan keterampilan rohani tidak selalu berurusan dengan masalah-

masalah keterampilan yang dapat dilihat bagaimana ujung pangkalnya, 

tetapi lebih abstrak, menyangkut persoalan-persoalan penghayatan, 

penghayatan dan keterampilan berpikir serta kreativitas untuk 
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menyelesaikan dan merumuskan masalah atau konsep. Keterampilan itu 

memang dapat dididik, yaitu dengan banyak melatih kemampuan. 

3. Pembentukan sikap 

Pembentukan sikap baik mental maupun perilaku siswa, tidak akan 

terlepas dari soal penanaman nilai-nilai. Oleh karena itu guru tidak sekedar 

pengajar, tetapi betul-betul sebagai pendidik yang akan memindahkan 

nilai-nilai itu kepada siswa. Dengan dilandasi nilai-nilai tersebut, siswa 

akan tumbuh kesadaran dan kemauannya untuk mempraktekkan segala 

sesuatu yang sudah dipelajarinya. 

b. Hakikat Mengajar

Mengajar pada dasarnya merupakan usaha untuk menciptakan kondisi 

atau sistem lingkungan yang kondusif dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar. Secara sempit mengajar dapat diartikan usaha 

untuk menyampaikan pengetahuan dan kebudayaan kepada anak didik. 

Sehingga tujuan pengajaran hanya sebatas pada penguasaan pengetahuan dan 

sebagai konsekuensinya anak didik cenderung menjadi pasif. Pengajaran 

berpusat pada guru (teacher centered) berarti guru memegang posisi kunci 

dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Pengertian secara luas mengatakan mengajar adalah upaya 

menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar 

bagi siswa. Pengertian berikut menegaskan bahwa siswa harus bisa ikut 

terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar. Menurut J.J. Hasibuan 

(1995:3), ”Mengajar adalah penciptaan lingkungan yang memungkinkan 

terjadinya proses belajar”. Nasution dalam Muhibbin Syah (2006:182) 

berpendapat bahwa mengajar adalah “ ... suatu aktivitas mengorganisasi atau 

mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak, 

sehingga terjadi proses belajar”. Lingkungan dalam pengertian ini tidak hanya 

ruang kelas (ruang belajar), tetapi juga meliputi guru, alat peraga, 

perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya yang relevan dengan kegiatan 

belajar siswa. 
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Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mengajar 

merupakan usaha menciptakan suatu sistem belajar mengajar yang melibatkan 

dan mengaktifkan semua komponen belajar mengajar yang ada, bukan hanya 

proses penyampaian pengetahuan, akan tetapi merupakan kegiatan kompleks 

meliputi segala upaya yang mengarah pada pengertian membantu dan 

membimbing siswa dalam mengembangkan semua ranah kejiwaannya ke arah 

perubahan yang positif. 

c. Hakikat Pembelajaran

Belajar dan mengajar pada dasarnya merupakan dua konsep yang tak 

terpisahkan yang membentuk suatu proses interaksi antara guru dengan siswa 

dalam rangka mencapai tujuan yaitu perubahan tingkah laku individu ke arah 

yang lebih baik. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku individu ke 

arah yang lebih baik melalui pengalaman dan latihan. Sedangkan mengajar 

merupakan usaha seorang guru untuk menyampaikan pengetahuan atau 

informasi kepada siswa. Belajar dan mengajar dianggap sebagai proses karena 

di dalamnya terdapat interaksi (hubungan timbal balik) antara guru dan siswa. 

Proses itulah yang disebut pembelajaran. 

Pembelajaran menurut Dimyati dan Mudjiono (2002:247) adalah 

kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional untuk membuat 

siswa belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber belajar. 

Pendapat tersebut diperkuat oleh Nana Sudjana (1996:7) menyatakan bahwa 

“Pembelajaran adalah kegiatan mengatur dan mengorganisasikan lingkungan 

di sekitar siswa yang dapat mendorong dan memudahkan minat siswa 

melakukan kegiatan belajar”.  

Pembelajaran terdiri atas beberapa komponen yang saling berkaitan 

dan memiliki ketergantungan satu sama lain dan bekerja sama membentuk 

sebuah sistem agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Gino (1998:30) kegiatan belajar mengajar merupakan suatu kegiatan 

yang melibatkan beberapa komponen :  

1) Siswa adalah seseorang yang bertindak sebagai pencari, penerima, dan 
penyimpan isi pelajaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan; 
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2) Guru adalah seseorang yang bertindak sebagai pengelola kegiatan belajar 
mengajar, katalisator belajar mengajar, dan peranan lainnya yang 
memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif; 

3) Tujuan yakni pernyataan tentang perubahan perilaku yang diinginkan 
terjadi pada siswa setelah mengikuti belajar mengajar. Perubahan perilaku 
tersebut mencakup perubahan kognitif, psikomotorik, dan afektif; 

4) Isi pelajaran/ Materi yakni segala informasi berupa fakta, prinsip, dan 
konsep yang diperlukan untuk mencapai tujuan; 

5) Metode yakni cara yang teratur untuk memberikan kesempatan kepada 
siswa untuk mendapat informasi yang dibutuhkan mereka untuk mencapai 
tujuan; 

6) Media yakni bahan pengajaran dengan atau tanpa peralatan yang 
digunakan untuk menyajikan informasi kepada siswa agar mereka dapat 
mencapai tujuan; 

7) Evaluasi yakni cara tertentu yang digunakan untuk menilai suatu proses 
dan hasilnya. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan 
belajar mengajar. Komponen-komponen kegiatan belajar mengajar 
tersebut saling berinteraksi satu dengan yang lain dan bermula serta 
bermuara pada tujuan, sehingga merupakan suatu sistem. 

 

d. Hakikat Kualitas Pembelajaran

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau juga keefektifan. 

Menurut Etzioni yang dikutip oleh Cepi Riyana (2006: 

http://cepiriyana.blogspot.com/hakikat-kualitas-pembelajaran.html), secara 

definitif efektivitas dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan dalam 

mencapai tujuan atau sasarannya. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan 

suatu konsep yang lebih luas mencakup berbagai faktor di dalam maupun di 

luar diri seseorang. Dengan demikian efektivitas tidak hanya dapat dilihat dari 

sisi produktivitas, akan tetapi juga dapat pula dilihat dari sisi persepsi atau 

sikap orangnya.  

Efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting, karena 

mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang dalam 

mencapai sasarannya atau suatu tingkatan terhadap mana tujuan - tujuan 

dicapai. Dengan demikian, yang dimaksud dengan efektivitas belajar adalah 

tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, termasuk dalam pembelajaran seni. 

Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

serta pengembangan sikap melalui proses pembelajaran. Yenny Anjar Jayadi 
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(2007:13-18) mengemukakan bahwa “Kualitas di dalam pembelajaran yang 

meliputi faktor internal dan ekternal diwujudkan sebagai indikator kualitas 

pembelajaran yang meliputi motivasi belajar, partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran, dan penguasaan konsep siswa”.  

Penilaian terhadap proses belajar dan mengajar sering diabaikan, 

setidak-tidaknya kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan penilaian 

hasil belajar. Nana Sudjana (2008:56) menyatakan bahwa “Penilaian kualitas 

pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil semata-mata, tetapi juga 

kepada proses”. Oleh sebab itu, penilaian terhadap hasil dan proses belajar 

harus dilaksanakan secara seimbang. Penilaian terhadap hasil belajar semata-

mata, tanpa menilai proses, cenderung melihat faktor siswa sebagai kambing 

hitam kegagalan pembelajaran pada khususnya dan pendidikan pada 

umumnya. Padahal tidak mustahil kegagalan siswa itu disebabkan oleh 

lemahnya proses belajar mengajar dimana guru berperan sebagai  

penanggungjawabnya.  

Menurut Ngadiman, dkk. (2008:14), “Kualitas pembelajaran dapat 

dilihat dari segi proses dan dari segi hasil”. Beliau mengungkapkan bahwa 

dari segi proses, pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila 

seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat 

secara aktif, baik fisik, mental, maupun sosial dalam proses pembelajaran, di 

samping menunjukkan minat belajar yang tinggi, semangat belajar yang besar, 

dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan dari segi hasil, proses 

pembelajaran dikatakan berhasil apabila terdapat perubahan-perubahan 

tingkah laku yang positif pada siswa seluruhnya atau setidak-tidaknya 

sebagian besar (75%) sebagai akibat dari proses yang ditempuhnya melalui 

program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dalam 

proses mengajarnya. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

pembelajaran merupakan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang berupa 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan sikap yang 

meliputi motivasi belajar dan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran  
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dengan memperhatikan bagaimana proses pencapaian tujuan pembelajaran 

tersebut. Dalam penelitian ini, indikator pencapaian kualitas pembelajaran 

untuk mata pelajaran akuntansi meliputi : (1) keaktifan siswa selama 

apersepsi, (2) keaktifan siswa dalam kelompok saat mengikuti pembelajaran, 

(3) ketelitian dan ketepatan siswa dalam menyelesaikan persoalan/soal, (4) 

ketuntasan hasil belajar (standar nilai KKM 70). 

e. Hakikat Akuntansi

Akuntansi adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang sering 

digunakan dalam dunia usaha. Akuntansi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

”accounting” yang berarti pencatatan. American Accounting Association 

dalam Soemarso (2004:3) mendefinisikan akuntansi sebagai: ”...proses 

mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk 

memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi 

mereka yang menggunakan informasi tersebut”. Menurut Simon dan Schuster 

(1997:3) ”Akuntansi adalah suatu sistem yang mengukur aktivitas-aktivitas 

bisnis, memproses informasi ke dalam bentuk laporan-laporan, dan 

mengkomunikasikan kepada para pengambil keputusan”.  

Menurut Soemarso (2004:20) ”Proses akuntansi terdiri dari 

pengumpulan bukti transaksi, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, 

pelaporan, analisis, dan interpretasi”. Akuntansi menurut American Institute of 

Certified Public Accounting (AICPA), “adalah suatu seni pencatatan, 

penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara – cara tertentu dalam ukuran 

moneter, transaksi, dan kejadian – kejadian yang umumnya bersifat keuangan 

dan juga termasuk menafsirkan hasil – hasilnya” dalam Teori Akuntansi 

(Sofyan Safri Harahap, 2002:8). Soemarso (2004:4) mengemukakan bahwa: 

“Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu 

kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi 

ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi berguna bagi pihak-pihak di dalam 

perusahaan itu sendiri maupun pihak-pihak di luar perusahaan”.  

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat diartikan bahwa 

akuntansi merupakan proses yang terdiri dari pengumpulan bukti transaksi, 
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pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, sampai pelaporan kepada pihak-

pihak yang membutuhkan informasi akuntansi sebagai bahan pengambilan 

keputusan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan sebagai alat 

evaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Menurut Depdiknas (2002) 

”Kompetensi dasar mata pelajaran akuntansi adalah kompetensi yang harus 

dikuasai siswa setelah melalui proses pembelajaran akuntansi di SMA”.  

Kompetensi tersebut meliputi : 

1) Menerapkan struktur dasar akuntansi. 
2) Menerapkan tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa. 
3) Menerapkan tahapan siklus akuntansi perusahaan dagang. 
4) Menghitung rasio keuangan secara sederhana. 
5) Menerapkan akuntansi keuangan (pengayaan/keterampilan II IPS). 

 
Mata pelajaran akuntansi di SMK diajarkan pada siswa kelas X, yang 

mana dalam pelajaran ini akan mengenalkan siswa untuk yang pertama 

kalinya dalam bidang akuntansi. Ruang lingkup mata pelajaran akuntansi 

dimulai dari dasar-dasar konseptual, struktur, dan siklus akuntansi. Program 

mata diklat akuntansi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mata diklat 

akuntansi untuk kompetensi dasar menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan 

jasa dan dagang dengan pokok bahasan membuat jurnal penyesuaian. 

f. Hakikat Kualitas Pembelajaran Akuntansi

Dalam kurikulum SMK Bisnis dan Manajemen di SMK Batik 2 

Surakarta Program Diklat Akuntansi terdapat mata pelajaran akuntansi. Pokok 

bahasan khusus yang diberikan kepada kelas X semester genap membahas 

tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Dalam pembelajaran tahun-tahun 

sebelumnya, untuk mata pelajaran ini masih menghasilkan capaian yang 

timpang diantara siswa. Kurangnya interaksi antar siswa, pemahaman 

terhadap materi yang kurang, pengelolaan waktu yang kurang menguntungkan 

baik bagi guru maupun siswa menjadikan proses belajar menjadi kurang 

maksimal.  

Oleh karena itu, dalam penerapan metode problem based learning 

yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan pembelajaran akan memberikan 

kontribusi yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dampak dari 
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penerapan tersebut dapat kita lihat tidak hanya dari hasil akhir pembelajaran 

saja tetapi juga terhadap proses pelaksanaannnya. Penilaian/evaluasi 

pembelajaran akuntansi dengan metode yang baru akan dilakukan dengan 

menilai kualitas pembelajaran dilihat dari proses belajar mengajar dan hasil 

dari pembelajaran yang dilaksanakan. Melalui penerapan metode problem 

based learning diharapkan kualitas pembelajaran baik proses maupun hasil 

dapat menunjukkan peningkatan. 

2. Metode Pembelajaran

a. Hakikat Metode Pembelajaran

Keberhasilan proses belajar mengajar salah satunya ditentukan oleh 

metode mengajar, yaitu bagaimana cara guru menyampaikan materi yang akan 

diajarkan. Secara harfiah metode (method) berarti ”cara”. Dalam pemakaian 

yang umum, metode diartikan sebagai cara melakukan sesuatu kegiatan atau 

cara melakukan pekerjaan dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep 

secara sistematis. Mardalis (2007:24) mengemukakan bahwa: “Metode 

diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses 

penelitian”. Menurut Winarno Surakhmad (1990:96), “Metode adalah cara 

yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai tujuan”. 

Sedangkan metode mengajar merupakan cara atau strategi yang 

digunakan oleh guru untuk menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. 

Metode mengajar mempunyai peranan yang cukup besar dalam kegiatan 

belajar mengajar, karena kemampuan atau kompetensi yang diharapkan dapat 

dimiliki oleh siswa, salah satunya ditentukan oleh penggunaan metode 

mengajar. Hal ini berarti bahwa tujuan pembelajaran akan dapat dicapai 

dengan penggunaan metode yang tepat sesuai dengan standar keberhasilan 

yang telah ditetapkan.  

Menurut Tadif dalam Muhibbin Syah (2006:201), ”Metode mengajar 

adalah cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan 

pendidikan, khususnya kegiatan penyajian meteri pelajaran pada siswa”. 

Menurut Nana Sudjana (2005:76) ”Metode mengajar ialah cara yang 
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dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran”.  

Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis dapat mendefinisikan 

metode mengajar sebagai cara atau teknik sistematis yang digunakan guru 

untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa di dalam kelas, agar 

materi pelajaran tersebut dapat dipahami dengan baik. Metode pembelajaran 

yang telah dikembangkan saat ini antara lain metode ceramah, ekspositori, 

tanya jawab, diskusi, pembagian tugas, eksperimen, pembelajaran kooperatif, 

dan lain-lain. Pada prinsipnya tidak ada satu pun metode mengajar yang dapat 

dipandang sempurna dan cocok dengan semua pokok bahasan yang ada dalam 

setiap bidang studi karena setiap metode mengajar pasti memiliki keunggulan 

dan kelemahan yang berbeda-beda.  

Kenyataan ini tidak bisa dijadikan argumen mengapa seorang guru 

gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Seorang guru yang 

profesional dan kreatif justru hanya akan memilih metode mengajar yang lebih 

tepat setelah menetapkan topik pembahasan, materi dan tujuan pengajaran 

serta jenis kegiatan belajar siswa yang dibutuhkan. Macam-macam metode 

mengajar dapat diuraikan lebih jelas lagi sebagai berikut: 

1. Metode Ceramah ( Preaching Method )

Metode ceramah adalah penyajian pelajaran oleh guru dengan cara 

memberikan penjelasan-penjelasan secara lisan kepada peserta didik. 

Metode ceramah merupakan metode yang paling populer dan banyak 

dilakukan guru. Selain mudah penyajiannya juga tidak banyak 

memerlukan media.  

2. Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam proses belajar 

mengajar melalui transaksi dua arah atau two way traffics dari guru ke 

peserta didik atau dari peserta didik kepada guru agar diperoleh jawaban 

kepastian materi melalui jawaban lisan guru atau peserta didik. 
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3. Metode Diskusi ( Discussion Method )

Metode diskusi adalah proses interaksi antara dua atau lebih individu yang 

terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan 

masalah, dapat terjadi juga semuanya aktif tidak ada yang pasif sebagai 

pendengar saja. 

4. Metode Kerja Kelompok 

Metode kerja kelompok adalah suatu cara mengajar dimana siswa di dalam 

kelas dipandang sebagai suatu kelompok atau dibagi menjadi beberapa 

kelompok yang terdiri dari beberapa siswa, mereka bekerja sama dalam 

memecahkan masalah atau melaksanakan tugas tertentu untuk dibahas 

dalam kelompok tersebut. 

5. Metode Pemberian Tugas ( Recitation Method )

Metode pemberian tugas adalah suatu cara interaksi belajar mengajar yang 

ditandai dengan adanya tugas dari guru untuk dikerjakan peserta didik di 

sekolah ataupun di rumah secara perorangan atau kelompok. 

6. Metode Demonstrasi ( Demonstration Method )

Metode demonstrasi adalah cara mengajar dimana seorang instrumen/tim 

guru menunjukkan/memperlihatkan sesuatu proses. 

7. Metode Eksperimen ( Experimental Method )

Metode eksperimen atau percobaan adalah salah satu cara mengajar 

dimana siswa melakukan percobaan tentang suatu hal, mengamati 

prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya kemudian hasil 

pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. 

8. Metode Simulasi ( Simulation Method )

Metode simulasi adalah cara pengajaran dengan menggunakan suatu tiruan 

untuk menggambarkan situasi sebenarnya agar diperoleh pemahaman 

tentang hakikat suatu konsep, prinsip atau ketrampilan tertentu. 

9. Metode Inkuiri ( Inquiry Method )

Metode Inkuiri adalah cara penyajian pelajaran yang memberi kesempatan 

kepada peserta didik untuk menemukan informasi dengan atau tanpa 
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bantuan guru yang melibatkan peserta didik dalam proses mental dalam 

rangka penemuannya. 

10. Metode Pengajaran Unit 

Metode pengajaran unit adalah pengajaran yang mengarahkan kegiatan 

peserta didik pada pemecahan suatu masalah yang dirumuskan dahulu 

secara bersama-sama. Metode ini merupakan cara penyajian pelajaran 

yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai 

segi yang berhubungan sehinggga pemecahannya secara keseluruhan dan 

bermakna. 

11. Metode Latihan Keterampilan ( Drill Method )

Metode latihan keterampilan adalah suatu metode mengajar , dimana siswa 

diajak ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara 

membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, apa 

manfaatnya dan sebagainya. 

12. Metode Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning)

Metode ini adalah suatu metode pengajaran yang mendorong siswa untuk 

mencari dan memecahkan persoalan-persoalan dengan masalah nyata. 

Penggunaan metode mengajar dalam kegiatan belajar mengajar harus 

mempertimbangkan berbagai kriteria pemilihan metode mengajar.  

Pertimbangan tersebut bertujuan agar metode yang digunakan lebih efektif dan 

efisien. Sebagaimana diungkapkan oleh Slameto (2005:98-99) bahwa “Kriteria 

pemilihan metode mengajar yaitu tujuan pengajaran, materi mengajar, besar 

kelas, kemampuan siswa, kemampuan guru, fasilitas yang tersedia dan waktu 

yang tersedia”. 

b. Metode Problem Based Learning

Dalam proses pembelajaran di sekolah, pada hakekatnya yang berperan 

aktif adalah siswa, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator. Dengan 

demikian, metode mengajar seharusnya beralih dari lecture-based format 

menjadi student-active approach atau student-centered instruction. Salah satu 

bentuk pembelajaran yang menerapkan student-active approach atau student-

centered instruction adalah metode Problem Based Learning (PBL).  
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Menurut Anies yang dikutip oleh Binti Muchsini (2004:16), “Metode 

problem-based learning adalah suatu metode instruksional yang mempunyai ciri-

ciri penggunaan masalah nyata sebagai konteks siswa yang mempelajari cara 

berpikir kritis serta keterampilan dalam memecahkan masalah”. Problem Based 

Learning adalah sebuah kurikulum pengembangan dan sistem pengajaran yang 

simultan untuk mengembangkan antara strategi pengembangan pemecahan 

masalah dari dasar pengembangan disiplin pengetahuan dan keterampilan siswa 

dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan 

menyesuaikan pada permasalahan yang nyata. (Finkle dan Torp, 1995 dalam Agus 

Purwito, 2006:17). 

Problem Based Learning (PBL) merupakan pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik secara langsung dalam suatu mata pelajaran yang memerlukan 

praktek. Menurut Boud dan Felleti yang dikutip oleh Binti Muchsini (2004:17), 

“Problem Based Learning is an approach to structuring the curriculum involves 

confronting students with problems from practice with provide a stimulus from 

learning”. (Problem Based Learning adalah sebuah pendekatan untuk menyusun 

kurikulum yang melibatkan peserta didik dalam menghadapi masalah-masalah 

dari praktek yang memberikan stimulus untuk pembelajaran). White HB dan 

Richlin dalam Agus Purwito (2006:17-18) mengemukakan bahwa, “Di dalam 

Problem Based Learning siswa bekerja dalam suatu kelompok kecil untuk 

membahas suatu masalah yang tidak dimengerti dan penting, apa yang mereka 

tidak tahu, dan berusaha belajar untuk memecahkan permasalahan tersebut”.  

Problem Based Learning merupakan salah satu metode pembelajaran 

dimana authentic assesment (penilaian yang nyata) dapat diterapkan secara 

komprehensif. (Hamzah, 2004 dalam Agus Purwito, 2006:17). Bila dalam 

kurikulum 1994 yang lalu penilaian banyak menekankan pada kemampuan 

kognitif (pengetahuan) saja, maka dalam kurikulum 2004 (KBK) penilaiannya 

mencakup tiga aspek yaitu kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

psikomotorik (keterampilan) secara serempak. Untuk mencapai kompetensi dasar 

yang benar-benar maksimal baik dalam bentuk kognitif, afektif, dan psikomotorik 

secara simultan, kegiatan belajar mengajar tidak lagi sekedar menyampaikan dan 
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menerima informasi, tetapi mengolah informasi sebagai masukan pada usaha 

peningkatan kemampuan. 

Seseorang dikatakan mempunyai masalah jika yang bersangkutan 

menyadari keberadaan situasi tersebut memerlukan tindakan dan tidak dengan 

segera dapat menemukan pemecahannya. Aspek kognitif siswa dapat 

dimunculkan melalui kemampuan siswa untuk mengajukan masalah dan 

memecahkan masalah dengan cepat dan tepat. Sementara itu aspek psikomotorik 

siswa dapat dilihat dari bobot masalah yang dikemukakan melalui hubungan 

semantik dan sintaksis. Aspek afektif siswa dapat dilihat melalui sejauh mana 

mereka mampu menghargai dan menerima masalah yang diajukan oleh siswa 

yang lain. Menurut Hamzah yang dikutip oleh Agus Purwito (2006:22) Problem 

Based Learning (PBL) dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Problem Posing 
Merupakan suatu proses memunculkan masalah dan juga suatu langkah 
untuk memecahkan masalah yang lebih rumit dari yang sebelumnya. 
Proses ini dapat dimunculkam dari situasi siswa atau juga oleh guru. 

b. Problem Solving 
Merupakan pemecahan masalah. Dalam problem solving ini meliputi dua 
aspek yaitu masalah untuk menemukan (problem to find) dan masalah 
membuktikan (problem to prove). 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa metode Problem 

Based Learning merupakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa dengan 

masalah nyata yang sesuai minat dan perhatiannya, sehingga motivasi dan rasa 

ingin tahu menjadi meningkat. Dengan demikian siswa diharapkan dapat 

mengembangkan cara berpikir dan keterampilan yang lebih tinggi. 

Seperti metode pembelajaran lainnya, PBL memiliki kekuatan dan 

kelemahan. PBL merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

memberdayakan daya fikir, kreativitas, dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. 

Hal ini sejalan dengan konsep belajar bahwa belajar adalah perubahan tingkah 

laku. Menurut Binti Muchsini (2004:21), penerapan metode Problem Based 

Learning memiliki beberapa kekuatan, antara lain : 

1. Fokus kebermaknaan, bukan fakta (deep versus surface learning)
2. Meningkatkan kemampuan siswa untuk berinisiatif 
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3. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan 
4. Pengembangan keterampilan interpersonal dan dinamika kelompok 
5. Pengembangan sikap self-motivated 
6. Tumbuhnya hubungan siswa-fasilitator 
7. Jenjang penyampaian pembelajaran dapat ditingkatkan 

 
Guna memperjelas kekuatan metode Problem Based Learning tersebut 

akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Fokus kebermaknaan, bukan fakta (deep versus surface learning)

Dalam pembelajaran tradisional siswa diharuskan mengingat banyak sekali 

informasi dan kemudian mengeluarkan ingatannya dalam ujian. Informasi 

yang sedemikian banyak yang harus diingat siswa dalam pembelajaran belum 

tentu dapat dipertahankan oleh siswa setelah proses pembelajaran selesai. 

Dengan demikian mungkin hanya sedikit informasi yang mampu 

dipertahankan oleh siswa setelah mereka lulus. PBL semata-mata tidak 

menyajikan informasi untuk diingat siswa tetapi juga menggunakan informasi 

tersebut dalam pemecahan masalah sehingga terjadi proses kebermaknaan 

terhadap  informasi. 

2. Meningkatkan kemampuan siswa untuk berinisiatif 

Karena harus berpartisipasi aktif dalam mencari informasi untuk 

mengidentifikasi masalah dan memecahkan masalah, inisiatif akan sangat 

diperlukan. Penerapan PBL membiasakan siswa untuk berinisiatif dalam 

prosesnya sehingga pada akhirnya kemampuan tersebut akan meningkat 

3. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan 

PBL memberikan makna yang lebih, contoh nyata penerapan dan manfaat 

yang jelas dari materi pembelajaran (fakta, konsep, prinsip, dan prosedur). 

Semakin tinggi tingkat kompleksitas masalah, semakin tinggi keterampilan 

dan pengetahuan siswa yang dituntut untuk mampu memecahkan masalah. 

4. Pengembangan keterampilan interpersonal dan dinamika kelompok 

Keterampilan interaksi sosial merupakan keterampilan yang sangat diperlukan 

siswa di dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Proses pembelajaran tradisional seringkali mengabaikan keterampilan 
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interaksi sosisal karena amat terfokus pada kemampuan bidang ilmu. PBL 

dapat menyajikan keduanya sekaligus. 

5. Pengembangan sikap self-motivated 

Dalam PBL yang memberikan kebebasan untuk siswa bereksplorasi bersama 

siswa lain dalam bimbingan guru merupakan proses pembelajaran yang 

disenangi siswa. Dengan situasi pembelajaran yang menyenangkan, siswa 

akan dengan sendirinya termotivasi untuk belajar terus. 

6. Tumbuhnya hubungan siswa-fasilitator 

Dalam PBL atmosfir akademik dan suasana belajar terasa lebih aktif, dinamis, 

dan berkualitas. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai 

pembimbing. Hubungan siswa-fasilitator yang terjadi dalam PBL pada 

akhirnya dapat menjadi lebih menyenangkan bagi guru maupun siswa. 

7. Jenjang penyampaian pembelajaran dapat ditingkatkan 

Proses pembelajaran menggunakan PBL dapat menghasilkan pencapaian 

siswa dalam penguasaan materi yang sama luas dan sama dalamnya dengan 

pembelajaran tradisional. Belum lagi keragaman keterampilan dan 

kebermaknaan yang dapat dicapai oleh siswa merupakan nilai tambah 

pemanfaatan PBL. 

Di samping memiliki kekuatan, menurut Binti Muchsini (2004:23) metode 

Problem Based Learning juga memiliki bebarapa kelemahan, diantaranya : 

1. Pencapaian akademik dari individu siswa 
2. Waktu yang diperlukan untuk implementasi 
3. Perubahan peran siswa dalam proses 
4. Perubahan peran guru dalam proses 
5. Perumusan masalah yang baik 

 
Guna memperjelas kelemahan metode Problem Based Learning tersebut 

akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Pencapaian akademik dari individu siswa 

PBL berfokus pada satu masalah yang spesifik, seringkali PBL tidak memiliki 

ruang lingkup yang memadai. Hal ini menyebabkan pencapaian akademik 

siswa akan lebih tinggi pada PBL, terutama karena fokus yang spesifik, dalam 

hal keterampilan siswa memecahkan permasalahan dalam kehidupan nyata. 
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Jika ruang lingkup bidang ilmu yang lebih dipentingkan daripada 

keterampilan belajar dan berfikir maka PBL masih diragukan perannya. 

2. Waktu yang diperlukan untuk implementasi 

Waktu yang diperlukan oleh guru maupun siswa untuk mengimplementasikan 

PBL tidak sama dengan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran 

tradisional, bahkan cenderung lebih banyak. Waktu yang lebih baynyak 

diperlukan pada saat awal siswa terlibat dalam PBL, sebagai suatu proses 

pembelajaran yang kebanyakan belum pernah mereka alami. 

3. Perubahan peran siswa dalam proses 

Selama ini setiap siswa berasumsi bahwa mereka hanya mendengarkan dan 

bersikap pasif terhadap informasi yang disampaikan oleh guru. Asumsi ini 

tumbuh berdasarkan pengalaman belajar yang dialami dalam jenjang 

pendidikan sebelumnya. Dalam PBL, peran siswa dituntut aktif dan mandiri. 

Dengan perubahan ini, seringkali menjadi kendala bagi siswa pemula dan juga 

bagi guru yang terlalu berharap pada siswa. Proses transisi dan pembimbingan 

yang intensif dalam tahap awal sangat diperlukan. 

4. Perubahan peran guru dalam proses 

Dalam metode ini bukan tidak mungkin guru mengalami situasi yang 

membingungkan dan tidak nyaman ketika harus memulai proses 

pembelajarannya. Apalagi guru yang sudah nyaman dan terbiasa dengan 

proses pembelajaran yang menggunakan ceramah. Metode ceramah relatif 

lebih mudah dan cepat bagi kebanyakan guru, karena hanya bermodalkan 

pengetahuan yang dimiliki ditambah beberapa media pembantu, kemudian 

disampaikan kepada siswa yang tidak terlalu banyak bertanya dan bersikap 

pasif. Dalam PBL, peran guru bukan sebagai penyaji informasi dan otoritas 

formal, tetapi sebagai pembimbing dan fasilitator. 

5. Perumusan masalah yang baik 

Dalam metode ini perumusan masalah yang baik merupakan faktor yang 

paling penting, padahal merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan, 

baik bagi guru maupun bagi siswa. Jika permasalahan tidak bersifat holistik 

tetapi juga berfokus mikro atau mendalam, maka akan ada banyak hal yang 
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terlewatkan oleh siswa sehingga pengetahuan siswa menjadi parsial atau 

sempit. 

Para pengembang Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis 

masalah (Ibrahim dan Nur, 2004) telah mengemukakan karakteristik metode 

pembelajaran berbasis masalah yaitu : 

1. Pengajuan pertanyaan atau masalah.  
2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. 
3. Penyelidikan autentik. 
4. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya. 
5. Kerjasama. 

Guna memperjelas karakteristik metode pembelajaran berbasis masalah 

tersebut akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Pengajuan pertanyaan atau masalah. Pembelajaran berbasis masalah dimulai 

dengan pengajuan pertanyaan atau masalah, bukannya mengorganisasikan di 

sekitar prinsip-prinsip atau keterampilan-keterampilan tertentu. Pembelajaran 

berbasis masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan atau 

masalah yang kedua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna 

bagi siswa. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata autentik untuk 

menghindari jawaban sederhana, dan memungkinkan adanya berbagai macam 

solusi untuk situasi itu. 

2. Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun PBL mungkin berpusat 

pada mata pelajaran tertentu. Masalah yang dipilih benar-benar nyata agar 

dalam pemecahannya, siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. 

3. Penyelidikan autentik. Metode pembelajaran berbasis masalah menghendaki 

siswa untuk melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian 

nyata terhadap masalah nyata. Mereka harus menganalisis dan  

mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis dan membuat ramalan, 

mengumpulkan dan menganalisis informasi, melakukan eksperimen (jika 

diperlukan), membuat inferensi,  dan merumuskan kesimpulan. 

4. Menghasilkan produk/karya dan memamerkannya. PBL menuntut siswa untuk 

menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan 

peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang 
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mereka temukan. Bentuk tersebut dapat berupa laporan, model fisik, video, 

maupun program komputer. Karya nyata itu kemudian didemonstrasikan 

kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang telah mereka pelajari dan 

menyediakan suatu alternatif segar terhadap laporan tradisional atau makalah. 

5. Kerjasama. Metode pembelajaran berbasis masalah dicirikan oleh siswa yang 

bekerjasama satu sama lain, paling sering secara berpasangan atau dalam 

kelompok kecil. Bekerjasama memberikan motivasi untuk secara 

berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak 

peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial dan keterampilan berpikir. 

Pembelajaran berbasis masalah secara khusus melibatkan siswa 

bekerja pada masalah dalam kelompok kecil yang terdiri dari lima orang  

dengan bantuan asisten sebagai tutor. Masalah disiapkan sebagai konteks 

pembelajaran baru. Analisis dan penyelesaian terhadap masalah itu 

menghasilkan perolehan pengetahuan dan keterampilan pemecahan masalah. 

Permasalahan dihadapkan sebelum semua pengetahuan relevan diperoleh dan 

tidak hanya setelah membaca teks atau mendengar ceramah tentang materi 

subjek yang melatarbelakangi masalah tersebut. Hal inilah yang membedakan 

antara PBL dan metode yang berorientasi masalah lainnya. 

Tutor berfungsi sebagai pelatih kelompok yang menyediakan bantuan 

agar interaksi siswa menjadi produktif dan membantu siswa mengidentifikasi 

pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Hasil dari proses 

pemecahan masalah itu adalah, siswa membangun pertanyaan-pertanyaan (isu 

pembelajaran) tentang jenis pengetahuan apa yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah? Setelah itu, siswa melakukan penelitian  pada isu-isu 

pembelajaran yang telah diidentifikasi dengan menggunakan berbagai sumber. 

Untuk ini siswa disediakan waktu yang cukup untuk belajar mandiri. Proses 

PBL akan menjadi lengkap bila siswa melaporkan hasil penelitiannnya (apa 

yang dipelajari) pada pertemuan berikutnya. Setelah melengkapi siklus 

pemecahan masalah ini, siswa akan memulai menganalisis masalah baru, 

kemudian diikuti lagi oleh prosedur: analisis - penelitian - laporan. 
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Pembelajaran Berbasis Masalah biasanya terdiri dari lima tahapan 

utama yang dimulai dari guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi 

masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Secara 

singkat kelima tahapan pembelajaran PBL adalah seperti berikut: 

 Tabel 1. Pembelajaran Berbasis Masalah  

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap 1 
Orientasi siswa pada 
masalah 

Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 
menjelaskan logistik yang dibutuhkan, 
memotivasi siswa terlibat pada aktivitas 
pemecahan masalah yang dipilihnya. Guru 
mendiskusikan rubric assessment yang akan 
digunakan dalam menilai kegiatan/hasil karya 
siswa. 

Tahap 2 
Mengorganisasikan siswa 
untuk belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang 
berhubungan dengan masalah tersebut. 

Tahap 3 
Membimbing 
penyelidikan individu 
maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 
informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen 
untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan 
masalah. 

Tahap 4 
Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan dan 
menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 
video, dan model dan membantu mereka untuk 
berbagi tugas dengan temannya. 

Tahap 5 
Menganalisis dan 
mengevaluasi proses 
pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 
atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 
proses-proses yang mereka gunakan. 

(Ibrahim dan Nur, 2004) 

 
Menurut White H.B. dan Richlin yang dikutip oleh Agus Purwito 

(2006:24) langkah-langkah dalam PBL dijelaskan sebagai berikut : 

1. Tahap persiapan PBL 

Guru harus melakukan studi pendahuluan baik terhadap materi yang akan 

disampaikan maupun studi untuk penerapan metode yang akan diterapkan. 
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Apakah materi sesuai dengan metode atau tidak. Selanjutnya menentukan 

tujuan instruksional dari penyampaian materi tersebut, sehingga jelas indikator 

yang akan diraih. Tahap berikutnya membentuk kelompok, dalam teknik 

pengelompokan ini siswa yang berkemampuan dan jenis kelaminnya berbeda 

disatukan dalam satu tim kecil yang terdiri dari lima atau enam orang anggota. 

Setelah guru menyajikan teori utama atau topik kompetensi dasar diharapkan 

siswa memunculkan permasalahan. 

2. Tahap pemunculan masalah 

Permasalahan dapat dimunculkan dari diri siswa maupun dari guru atau 

dapat juga dari kehidupan nyata. Dalam penelitian ini sangat mungkin bahwa 

permasalahan sehari-hari khususnya topik interaksi sosial banyak 

menimbulkan permasalahan yang dapat diambil. 

3. Tahap investigasi dan inquiri masalah 

Siswa diharapkan dapat berinvestigasi dalam kehidupan nyata terkait 

dengan topik yang dibahas. Setelah siswa menemukan masalah dalam 

kehidupan, kelompok mereka akan beradu argumentasi untuk dapat 

merencanakan strategi dan sekaligus pelaksanaan untuk memecahkan masalah 

tersebut. 

4. Presentasi hasil 

Presentasi hasil merupakan tahap terakhir untuk mengecek hasil karya dari 

investigasi dan inquiri dalam rangka memecahkan masalah yang timbul dalam 

kelompok masing-masing. Presentasi dilakukan di depan kelas sehingga 

kelompok yang lain dapat ikut mengevaluasi permasalahan yang dihasilkan. 

Di sisi lain presentasi ini bagi guru adalah merupakan sarana untuk penilaian 

afektif dan psikomotorik dengan memantau keterurutan dan kelancaran 

kelompok siswa dalam berkomunikasi antar kelompok maupun dalam 

kelompok baik lisan maupun tulisan. Sedangkan nilai kognitifnya diambil dari 

tes objektif  di akhir pertemuan. 

Tujuan dan hasil belajar PBL adalah untuk mengembangkan 

kemampuan keterampilan berpikir, mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan memecahan masalah dan keterampilan intelektual, belajar 
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berbagi peran orang dewasa melalui pelibatan mereka pada pengalaman 

nyata,  mengembangkan keterampilan belajar pengarahan sendiri yang efektif 

(effective self directed learning). (Barraws; 1996: Ibrahim dan Nur, 2004). 

Penilaian dilakukan dalam konteks permasalahan yang dipelajari siswa, yang 

terdiri dari penilaian diri sendiri (self assessment) dan penilaian oleh teman 

(peer assessment). Penilaian dan pemberian umpan balik dilakukan secara 

terus menerus selama proses pembelajaran berlangsung, bukan hanya pada 

tengah atau akhir semester saja. Hasil penilaian diri sendiri atau penilaian oleh 

teman dikontrol oleh guru dalam bentuk pemberian umpan balik yang terus 

menerus. 

B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan merupakan hasil penelitian orang lain yang relevan 

dijadikan titik tolak penelitian kita dalam mencoba melakukan pengulangan, 

revisi, modifikasi, dan sebagainya. Penelitian yang relevan dan selaras dengan 

judul penelitian yang diambil, yaitu “Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Akuntansi Melalui Penerapan Metode Problem-Based Learning pada Siswa Kelas 

X Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009” adalah sebagai 

berikut: 

1. Agus Purwito (2006) dalam penelitiannya yang berjudul ”Pengaruh Metode 

Pembelajaran Problem-Based Learning Terhadap Pencapaian Kompetensi 

Dasar Sosiologi Siswa Ditinjau Dari Minat Belajar Pada Siswa di SMA 

Negeri Karanganyar Tahun Ajaran 2005/2006”, menyimpulkan bahwa: (1) 

Ada pengaruh metode pembelajaran PBL terhadap pencapaian kompetensi 

dasar sosiologi siswa (F=5,010; α > P), (2) Ada pengaruh minat belajar 

terhadap pencapaian kompetensi dasar sosiologi siswa (F=18,893; α > P), (3) 

Ada interaksi metode pembelajaran PBL dan minat belajar terhadap 

pencapaian kompetensi dasar sosiologi siswa (F=4,573; α > P). 

2. Gino (2007) dalam penelitiannya yang berjudul ”Pengaruh Model 

Pembelajaran Problem-Based Learning, Contextual Learning, dan 

Ekspositorik Terhadap Prestasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Ditinjau 
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dari Tingkat Intelegensi Siswa SMP di Kecamatan Jatisrono Wonogiri”,  

menyimpulkan bahwa: (1) Ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran 

terhadap prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Uji Pasca Annava 

metode Scheffe menunjukkan bahwa model PBL memiliki pengaruh yang 

paling signifikan, diikuti CL dan Ekspositorik, (2) Ada pengaruh yang 

signifikan tingkat intelegensi siswa terhadap prestasi belajar Pendidikan 

Kewarganegaraan. Siswa yang memiliki IQ tinggi lebih baik prestasinya 

daripada siswa yang memiliki IQ rendah, (3) Ada interaksi pengaruh yang 

signifikan antara model pembelajaran dan tingkat intelegensi siswa terhadap 

prestasi belajar Pendidikan Kewarganegaraan. PBL memiliki pengaruh 

signifikan yang paling kuat diikuti CL dan Ekspositorik. Namun bila ditinjau 

secara khusus pada tingkat intelegensi rendah PBL sama pengaruhnya dengan 

CL dan Ekspositorik, prestasi belajarnya lebih baik. 

Persamaan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian 

sebelumnya adalah penerapan metode Problem-Based Learning untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan perbedaannya terletak pada 

bentuk penelitian dan teknik analisis. Penelitian yang akan penulis lakukan 

merupakan penelitian tindakan kelas dengan teknik analisis statistik sederhana. 

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik analisis 

variansi. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan alur penalaran untuk dapat memberikan 

jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. Kerangka berpikir ini 

digambarkan dengan skema secara holistik dan sistematik, didasarkan pada kajian 

teori dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran akuntansi di 

SMK Batik 2 Surakarta adalah guru belum menggunakan metode pembelajaran 

yang dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran 

akuntansi. Perhatian dan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran sangat 
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kurang. Banyak siswa yang menghindari mengerjakan tugas dan tidak fokus 

mengikuti pembelajaran sehingga pemahaman mereka rendah dan hasil belajar 

mereka kurang optimal. Selain itu pengaturan jadwal pelajaran yang terlalu siang 

juga menyebabkan proses belajar mengajar menjadi kurang kondusif. Hal ini 

menyebabkan guru menghadapi masalah dalam membangkitkan minat dan 

meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran akuntansi. 

Pemilihan metode yang tepat akan membuat siswa lebih mudah 

memahami konsep atau materi. Metode yang dapat dijadikan alternatif dalam 

pembelajaran akuntansi adalah metode Problem-Based Learning. Metode 

Problem-Based Learning memberikan kebebasan kepada siswa dalam proses 

pembelajaran. Melalui pendekatan Problem-Based Learning siswa harus 

mengidentifikasi permasalahan, mengumpulkan data, dan menggunakan data 

tersebut untuk pemecahan masalah. Semakin tinggi tingkat kebebasan yang 

diberikan kepada siswa, semakin tinggi pula kebutuhan pembimbingan yang harus 

dilakukan oleh guru sebagai fasilitator. Siswa akan terlibat sangat intensif, 

sehingga motivasi untuk terus belajar dan mencari tahu menjadi meningkat. 

Dengan demikian prestasi yang dicapai siswa juga akan meningkat.  

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran akuntansi, 

peneliti akan menerapkan metode Problem Based Learning, yang melibatkan 

siswa aktif dengan masalah nyata yang sesuai minat dan perhatiannya, sehingga 

diharapkan mampu meningkatkan partisipasi, kreativitas, motivasi dan rasa ingin 

tahu menjadi meningkat serta mengeliminer kejenuhan. Dalam artian bahwa 

diharapkan prestasi yang dicapai siswa juga akan meningkat karena minat dan 

pemahaman mereka terhadap pembelajaran akuntansi pun meningkat. 

 Berdasarkan pada kajian teori dan tema yang diambil dalam masalah 

penelitian di atas dan sesuai dengan judul masalah penelitian, yaitu “Upaya 

Peningkatan Kualitas Pembelajaran Akuntansi Melalui Penerapan Metode 

Problem-Based Learning pada Siswa Kelas X Akuntansi SMK Batik 2 Surakarta 

Tahun Ajaran 2008/2009” maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 
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Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir Penerapan Metode Problem Based Learning 

D. Hipotesis Tindakan 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara dari masalah yang telah 

dirumuskan yang belum diuji kebenarannya sehingga dapat dipertegas atau ditolak 

secara empiris. Berdasarkan landasan teori yang mencakup tinjauan pustaka, hasil 

penelitian yang relevan serta kerangka pemikiran, maka penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut: “Dengan menerapkan metode Problem-Based Learning 

dalam pembelajaran akuntansi pada siswa kelas X Akuntansi SMK Batik 2 

Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009, maka kualitas pembelajarannya akan 

meningkat”. 

 

Kondisi awal 

Metode Problem 
Based Learning 

Kualitas pembelajaran akuntansi 
meningkat 

1. keaktifan siswa selama apersepsi meningkat 
2. meningkatnya keaktifan siswa dalam 

kelompok saat mengikuti pembelajaran 
3. meningkatnya ketelitian dan ketepatan siswa 

dalam menyelesaikan persoalan/soal  
4. ketuntasan hasil belajar siswa mengalami 

peningkatan  

Kualitas pembelajaran akuntansi 
masih rendah 

1. kurangnya keaktifan siswa selama apersepsi  
2. keaktifan siswa dalam kelompok saat 

mengikuti pembelajaran masih rendah 
3. ketelitian dan ketepatan siswa dalam 

menyelesaikan persoalan/soal belum 
maksimal 

4. ketuntasan hasil belajar belum belum 
maksimal

Tindakan kelas 

Metode 
konvensional 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan di SMK Batik 2 Surakarta, yang beralamat di 

Jl. Slamet Riyadi, Kleco, Surakarta pada siswa kelas X Akuntansi tahun ajaran 

2008/2009. Sekolah ini dipimpin oleh Bapak Drs. Yusuf yang bertindak sebagai 

kepala sekolah. Alasan pemilihan sekolah ini sebagai tempat penelitian adalah : 

a. Proses pembelajaran akuntansi yang dilakukan saat ini kurang menarik 

sehingga siswa kurang termotivasi untuk aktif dalam mengikuti pembelajaran. 

b. Prestasi belajar siswa kurang optimal. 

c. Penelitian yang bertema upaya peningkatan kualitas pembelajaran akuntansi 

melalui penerapan metode Problem-Based Learning dengan penelitian 

tindakan kelas belum pernah dilakukan pada siswa kelas X Akuntansi. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara kolaborasi dengan guru mata 

pelajaran akuntansi kelas X AK 2 yaitu Bapak Purwadi, S.Pd. yang membantu 

dalam pelaksanaan observasi dan refleksi selama penelitian berlangsung. 

2. Waktu Penelitian

Penulis merencanakan pelaksanaan penelitian dari bulan Februari 2009 

sampai dengan bulan Juni 2009, waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai 

penyusunan laporan penelitian.  

Tabel 2. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dalam Penelitian 

Jenis Feb Mar Apr Mei Jun 
Kegiatan 2009 2009 2009 2009 2009 

1. Persiapan Penelitian 
a. Penyusunan Judul  
b. Penyusunan Proposal 
c. Perijinan         

2. Perencanaan Tindakan         
3. Implementasi Tindakan                 

a. Siklus I                 
b. Siklus II                 

4. Review                 
5. Penyusunan Laporan        

37 
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B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian

Penelitian ini dikhususkan pada kelas X Akuntansi Program Keahlian 

Khusus Bisnis dan Manejemen yang terdiri dari dua kelas. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas X Ak 2 SMK Batik 2 Surakarta dengan jumlah 

siswa 46 anak tahun ajaran 2008/2009. 

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian tindakan kelas (PTK) ini adalah berbagai kegiatan 

yang terjadi di dalam kelas selama berlangsungnya Proses Belajar Mengajar yang 

terdiri dari : 

a. Pemilihan metode pembelajaran 

b. Pelaksanaan metode pembelajaran yang dipilih 

c. Suasana belajar saat berlangsungnya proses belajar mengajar 

d. Keaktifan siswa dalam proses pembelajaran 

e. Hasil proses pembelajaran 

C. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK) yang dilaksanakan pada suatu obyek dan mengkondisikannya seperti apa 

adanya. Menurut pendapat Kemmis dan Carr dalam Kasbolah (2001:9), 

”Penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang bersifat 

reflektif yang dilakukan oleh pelaku dalam masyarakat sosial dan bertujuan untuk 

memperbaiki pekerjaannya, memahami pekerjaan ini serta di mana pekerjaan ini 

dilakukan”. Menurut Susilo (2002:16), ”PTK yaitu penelitian yang dilakukan oleh 

guru di kelas atau di sekolah tempat mengajar, dengan penekanan pada 

penyempurnaan atau peningkatan praktik dan proses dalam pembelajaran”. 

Kegiatan penelitian berangkat dari permasalahan di lapangan yang dihadapi oleh 

guru dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar, untuk selanjutnya 

dicarikan alternatif pemecahaan masalahnya dan ditindaklanjuti dengan tindakan-

tindakan nyata yang terencana dan terstruktur.  
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Hal penting dalam pelaksanaan PTK adalah tindakan nyata (action) yang 

dilakukan oleh guru (dan bersama pihak lain) untuk memecahkan masalah yang 

akan dihadapi dalam proses belajar mengajar. Tindakan itu harus direncanakan 

dengan baik dan dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam pemecahan masalah 

tersebut. Jika ternyata program tersebut belum dapat memecahkan masalah yang 

ada, maka perlu dilakukan penelitian siklus berikutnya (siklus kedua) untuk 

mencoba tindakan lain (alternatif pemecahan lain sampai permasalahan dapat 

teratasi). Kunandar (2008: 45) dalam penelitian tindakan kelas ada tiga unsur atau 

tiga konsep, yakni: 

1) Penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui 
metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dianalisis untuk 
menyelesaikan suatu masalah. 

2) Tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan 
tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk 
memperbaiki atau meningkatkan suatu masalah dalam proses belajar 
mengajar. 

3) Kelas adalah sekolompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima 
pelajaran yang sama dari seorang guru. 

 

Dengan menggabungkan batasan pengertian tiga kata inti, yaitu (1) 

penelitian, (2) tindakan, (3) kelas, segera dapat disimpulkan bahwa penelitian 

tindakan kelas merupakan sebuah pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa 

suatu tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersama. Tindakan tersebut diberikan oleh guru atau dengan arahan dari guru 

yang dilakukan oleh siswa. Penelitian tindakan kelas (classroom action research)

dapat diartikan bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk 

penelitian yang memerlukan tindakan untuk menanggulangi masalah dalam 

bidang pendidikan dan dilaksanakan dalam kawasan kelas atau sekolah tujuan 

untuk memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas pembelajaran.  

Setiap jenis penelitian memiliki karakteristik tertentu yang membedakan 

dengan penelitian lain, seperti halnya dengan penelitian tindakan kelas yang 

menurut Zainal Aqib (2007: 128) karakteristik PTK meliputi : 

1) Didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional. 
2) Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. 
3) Penelitian sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. 
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4) Bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik 
instruksional. 

5) Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. 
6) Pihak yang melakukan tindakan adalah guru sendiri, sedangkan yang 

melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya proses tindakan adalah 
peneliti, bukan guru yang sedang melakukan tindakan. 

 
Menurut Kasihani Kasbolah (2001:15-17), karakteristik PTK meliputi: 

1) Munculnya penelitian tindakan kelas karena ada permasalahan praktik 
faktual. Permasalahan yang timbul dalam kegiatan pembelajaran sehari-
hari yang dihadapi oleh guru. 

2) Adanya tindakan-tindakan, yang perlu dilakukan untuk memperbaiki 
proses belajar mengajar di kelas yang bersangkutan. 

3) Tindakan-tindakan yang diambil dalam rangka melakukan perubahan 
menuju perbaikan harus direncanakan secara cermat. 

 
Menurut Hopkins yang dikutip oleh Zainal Aqib (2007: 17) menyebutkan 

bahwa prinsip dasar yang melandasi penelitian tindakan kelas sebagai berikut : 

1) Pekerjaan utama guru adalah mengajar, dan apapun metode PTK yang 
diterapkan seyogyanya tidak mengganggu komitmen sebagai pengajar. 

2) Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang 
berlebihan dari guru sehingga berpeluang mengganggu proses 
pembelajaran. 

3) Metode yang digunakan harus reliabel, sehingga memungkinkan guru 
mengidentifikasi serta merumuskan hipotesis secara meyakinkan, 
mengembangkan strategi yang dapat diterapkan pada situasi kelasnya, 
serta memperoleh data yang dapat digunakan untuk menjawab hipotesis 
yang dikemukakannya. 

4) Masalah program yang diusahakan oleh guru seharusnya merupakan 
masalah yang cukup merisaukan, dan bertolak dari tanggung jawab 
profesional. 

5) Dalam penyelenggaraan PTK, guru harus selalu bersikap konsisten 
menaruh kepedulian tinggi terhadap proses dan prosedur yang berkaitan 
dengan pekerjaannya. 

6) Dalam pelaksanaan PTK sejauh mungkin harus digunakan classroom 
excerding perspective, dalam arti permasalahan tidak dilihat terbatas 
dalam konteks kelas dan atau permasalahan tertentu, melainkan 
perspektif misi sekolah secara keseluruhan. 

 
Ada beberapa ahli yang menggunakan model penelitian tindakan kelas 

dengan bagan yang berbeda, namun secara garis besar terdapat empat kegiatan 

utama yang ada pada setiap siklus pelaksanaan PTK, yakni (1) perencanaan, 
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(2)pelaksanaan tindakan, (3) observasi, (4) refleksi yang dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

SIKLUS I 
 

SIKLUS II 
 

Gambar 2. Siklus Penelitian Tindakan  

(Susilo, 2007: 20) 

Keterangan : 

1. Perencanaan (Planning)

Kegiataan perencanaan mencakup: (1) identifikasi masalah, (2) analisis 

penyebab adanya masalah, dan (3) pengembangan bentuk tindakan (aksi) 

sebagai pemecahan masalah. 

2. Tindakan (Acting)

Setelah ditetapkan bentuk tindakan (aksi) yang dipilih sesuai dengan 

rencana pelaksanaan tindakan, maka langkah selanjutnya adalah 

menerapkan tindakan dalam proses pembelajaran yang sudah dibuat oleh 

guru.  

Permasalahan Alternatif Pemecahan 
Rencana Tindakan I 

Pelaksanaan 
Tindakan I 

Observasi I Analisis Data I Refleksi I 

Belum 
Terselesaikan 

Alternatif Pemecahan 
Rencana Tindakan II 

Pelaksanaan 
Tindakan II 

Observasi II Analisis Data II Refleksi II 

Hasil 
Terselesaikan 

Belum 
Terselesaikan 

Siklus 
Berikutnya 
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3. Observasi (Observing)

Kegiatan observasi atau pengamatan dalam penelitian tindakan kelas 

dilakukan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran lengkap secara 

obyektif tentang perkembangan proses pembelajaran, dan pengaruh dari 

tindakan (aksi) yang dipilih terhadap kondisi kelas dalam bentuk data.  

4. Refleksi (Reflecting)

Refleksi dilakukan untuk mengadakan upaya evaluasi yang dilakukan guru 

dan tim pengamat dalam penelitian tindakan kelas. Refleksi dilakukan 

dengan cara berdiskusi terhadap berbagai masalah yang muncul di kelas 

penelitian yang diperoleh dari analisis data sebagai bentuk dari pengaruh 

tindakan yang dirancang. Melalui refleksi inilah maka peneliti akan 

menentukan keputusan untuk melakukan siklus selanjutnya ataukah 

berhenti karena masalahnya telah terpecahkan. 

 
D. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka 

teknik pengumpulan data yang digunakan: 

1) Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati pelaksanaan dan perkembangan 

pembelajaran akuntansi yang dilakukan oleh para siswa. Pengamatan 

dilakukan sebelum, selama, dan sesudah siklus penelitian berlangsung. Jenis 

observasi yang digunakan adalah observasi partisipan artinya peneliti ikut 

terlibat dalam proses pembelajaran (tindakan). 

2) Tes  

Tes digunakan untuk mengetahui perkembangan atau keberhasilan 

pelaksanaan tindakan. Tes yang digunakan adalah soal pilihan ganda yang 

digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemampuan awal dan hasil 

pembelajaran dengan metode pembelajaran tipe PBL pada pelajaran akuntansi. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi non tes yaitu dokumentasi berupa gambar atau photo proses 

belajar mengajar. 
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E. Sumber Data 

 Data yang dikumpulkan dalam PTK berupa segala gejala atau peristiwa 

yang mengandung informasi yang berkaitan dengan kriteria keberhasilan yang 

telah ditetapkan. Data tersebut meliputi data sekolah, data siswa, nilai hasil belajar 

dan keaktifan siswa. Data penelitan dikumpulkan dari berbagai sumber yang 

meliputi : 

1. Dokumen/ arsip sekolah mengenai data siswa dan prestasi belajar siswa dilihat 

dari nilai siswa. 

2. Guru mata diklat Akuntansi kelas X Ak 2. 

3. Siswa kelas X Ak 2 sebagai subjek penelitian. Data yang diperoleh berupa 

keaktifan siswa, nilai tes/ hasil belajar akuntansi siswa saat metode problem 

based learning  diaplikasikan. 

4. Proses kegiatan belajar mengajar akuntansi ketika metode problem based 

learning diaplikasikan. 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam 

penelitian dari awal sampai akhir. Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa 

tahap kegiatan yaitu: 

1. Tahap Pengenalan Masalah 

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini adalah: 

a. Mengidentifikasi masalah 

b. Menganalisis masalah secara mendalam dengan mengacu pada teori-teori 

yang relevan 

c. Menyusun bentuk tindakan yang sesuai dengan siklus pertama 

d. Menyusun alat monitoring dan evaluasi 

2. Tahap Persiapan Tindakan 

a. Penyusunan jadwal penelitian 

b. Penyusunan rencana pembelajaran 

c. Penyusunan soal evaluasi 
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3. Tahap Penyusunan Rencana Tindakan 

Rencana tindakan disusun dalam dua siklus, yaitu : siklus I dan siklus II. 

Setiap siklus terdiri empat tahap, yaitu perencanaan tindakan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, dan interpretasi, serta tahap analisis dan refleksi. 

4. Tahap Implementasi Tindakan 

Dalam tahap ini peneliti melaksanakan hipotesis tindakan, yakni untuk 

meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran akuntansi melalui 

penerapan pembelajaran PBL dalam proses pembelajaran akuntansi. Hipotesis 

tindakan ini dimaksudkan untuk menguji kebenarannya melalui tindakan yang 

telah direncanakan. 

5. Tahap Pengamatan 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap siswa yang sedang 

melakukan kegiatan belajar-mengajar di bawah bimbingan guru. 

6. Tahap Penyusunan Laporan 

Pada tahap ini peneliti menyusun laporan dari semua kegiatan yang telah 

dilakukan selama penelitian. 

 

G. Proses Penelitian  

Indikator yang ingin dicapai dalam penelitian adalah meningkatnya 

kualitas pembelajaran akuntansi pada siswa kelas X Akuntansi SMK Batik 2 

Surakarta tahun ajaran 2008/2009 melalui pengoptimalan penerapan metode 

Problem Based Learning (PBL). Setiap tindakan upaya peningkatan indikator 

tersebut dirancang dalam satu unit sebagai satu siklus. Setiap siklus terdiri dari 

empat tahap, yaitu : (1) Perencanaan Tindakan, (2) Pelaksanaan Tindakan, (3) 

Observasi dan Interpretasi, dan (4) Analisis dan Refleksi untuk perencanaan siklus 

berikutnya. Dalam penelitian ini, direncanakan dalam dua siklus. 

1. Rancangan Siklus I 

a. Tahap Perencanaan 

Pada tahap ini peneliti dan guru kelas menyusun: 

1) Skenario pembelajaran sebagai berikut : 
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a) Peneliti menjelaskan materi pelajaran sebelumnya mengenai neraca 

saldo, kemudian mengaitkannya dengan materi yang akan 

dipelajari selanjutnya, yaitu membuat jurnal penyesuaian pada 

perusahaan dagang. 

b) Peneliti membuka kesempatan pada siswa untuk bertanya 

mengenai materi jurnal penyesuaian. 

c) Peneliti membentuk siswa dalam kelompok kecil yang 

beranggotakan 6 siswa. 

d) Peneliti memberikan tugas untuk mengidentifikasi permasalahan 

dengan materi jurnal penyesuaian yang akan dikemukakan, mereka 

pecahkan bersama dalam kelompok. 

e) Peneliti memberi waktu siswa untuk berdiskusi dan 

mengumpulkan data dengan membaca berbagai referensi untuk 

dapat membuat kasus yang biasa terjadi pada suatu perusahaan.  

f) Peneliti menunjuk 2 kelompok secara acak untuk 

mempresentasikan tugasnya. 

g) Peneliti memberikan waktu untuk siswa melakukan tanya jawab 

antar kelompok dan berdiskusi atas presentasi yang telah 

dilakukan. 

h) Setelah dua kelompok mendapat giliran presentasi, mengumpulkan 

hasil kerja mereka untuk penilaian. 

i) Peneliti meminta siswa untuk meninggalkan kelompok dan duduk 

kembali ke tempat masing-masing. Siswa mempersiapkan diri 

untuk mengerjakan evaluasi akhir atas materi yang telah dibahas. 

2) Bahan ajar dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

3) Alat observasi. 

4) Instrumen untuk evaluasi yang berupa soal tes tertulis. 

5) Menetapkan indikator ketercapaian.  

Indikator ketercapaian ini dinilai dari beberapa komponen, seperti yang 

disajikan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 3. Indikator Ketercapaian Belajar Siswa 

Aspek yang 
diukur 

Persentase 
Target Capaian Cara mengukur 

Keaktifan 
siswa selama 
apersepsi 

75 % 

 

Diamati saat peneliti memberikan 
apersepsi kepada siswa pada awal 
pembelajaran. 

Keaktifan 
siswa dalam 
kelompok saat 
mengikuti 
pembelajaran 

75 % 

 

Diamati saat pembelajaran dengan 
menggunakan lembar observasi dan 
dihitung dari jumlah siswa yang 
menunjukkan perhatian dan kesungguhan 
dalam kelompok selama KBM. 

Ketelitian dan 
ketepatan 
siswa dalam 
menyelesaikan 
soal 

80 % Diamati saat pembelajaran, dihitung dari 
jumlah siswa yang diteliti dan benar 
(tepat) dalam menyelesaikan soal. 

Ketuntasan 
hasil belajar  
(standar nilai 70)

80 % Dihitung dari jumlah siswa yang 
mendapatkan nilai 7 ke atas, untuk siswa 
yang mendapat nilai 7 dianggap telah 
mencapai ketuntasan belajar. 

b. Tahap pelaksanaan, dilakukan dengan melaksanakan skenario 

pembelajaran yang telah direncanakan yang dilakukan bersamaan dengan 

observasi terhadap dampak tindakan. 

c. Tahap observasi dan interpretasi, dilakukan dengan mengamati dan 

menginterpretasikan aktivitas penerapan Problem Based Learning (PBL) 

pada proses pembelajaran akuntansi tentang kekurangan dan kemajuan 

aplikasi tindakan pertama untuk mendapatkan data. 

d. Tahap analisis dan refleksi, dilakukan dengan menganalisis hasil observasi 

dan interpretasi sehingga diperoleh kesimpulan bagian mana yang perlu 

diperbaiki /disempurnakan dan bagian mana yang telah memenuhi target. 
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2. Rancangan Siklus II 

Pada siklus II perencanaan tindakan dengan hasil yang telah dicapai pada 

tindakan siklus I sebagai upaya perbaikan dari siklus tersebut dengan materi 

pembelajaran sesuai dengan silabus mata pelajaran akuntansi, termasuk 

perwujudan tahap pelaksanaan, observasi dan interpretasi, serta analisis dan 

refleksi yang juga mengacu pada siklus sebelumnya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat SMK Batik 2 Surakarta

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Batik 2 Surakarta pada awalnya 

bernama SMEA Batik 2 Surakarta berdiri pada tahun 1989 dengan SK 

No.420/103/1/1989 tanggal 1 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kanwil 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah. Berdirinya 

SMEA Batik 2 Surakarta diprakarsai oleh Tim pendiri yang diketuai oleh H. 

Iskayat (alm) dengan anggotanya Atmanto, BA (alm); H. Marsyidi, SH; Sumadi, 

BSC dan Abdullah Effendi (alm). Tim pendiri tersebut dibentuk atas dasar surat 

Yayasan Pendidikan Batik (YPB) Surakarta No 3636/4/YPB/10/1988 tertanggal 

12 Oktober 1988.  

Sejak tahun 1997/1998 atas anjuran dari Depdikbud Propinsi Jateng, 

SMEA Batik 2 Surakarta berubah nama menjadi SMK Batik 2 Surakarta sampai 

sekarang. Latar belakang pendidikan SMK Batik 2 Surakarta disebabkan oleh 

semakin meningkatnya anemo penerimaan siswa baru di SMK Batik 1 Surakarta 

untuk tiap tahunnya, sehingga pengurus Yayasan Pendirian Batik (YPB) Surakarta 

memberikan pertimbangan untuk mendirikan SMK Batik 2 Surakarta. Untuk 

pertama kalinya, SMK Batik 2 Surakarta dipimpin oleh Bapak Soemadi, BA. Pada 

tahun 1990 Bapak Soemadi,BA dipindahtugaskan sebagai kepala SMK Batik 2 

Surakarta.  

Setelah itu jabatan kepala sekolah dijabat oleh Drs. Sumaryatmo yang 

dilantik oleh kepala Kanwil Propinsi Jateng dengan SK Mendikbud 

No.35239/A2.I2/C/1991 tangggal 19 Juni 1991. Drs. Sumaryatmo menjalankan 

tugas dari tanggal 17 Juli 1991 sampai dengan pensiun 7 Agustus 2003. 

Selanjutnya jabatan Kepala Sekolah digantikan oleh Drs. Yusuf berdasarkan SK 

pengangkatan dari pengurus Yayasan Pendidikan Batik Surakarta dengan 

No.266/F2/YPB/II/2004 sampai dengan sekarang. 

48 
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Pada tahun ajaran pertama 1989/1990 SMK Batik 2 Surakarta terdiri dari 5 

kelas dengan jumlah siswa 206 dengan tenaga edukatif yang sebagian besar dari 

SMK Batik 1 Surakarta. Pada awalnya, siswa SMK Batik 2 Surakarta menempati 

gedung SMK Batik 1 Surakarta dengan cara masuk siang hari karena belum 

mempunyai gedung sendiri. Pada tahun ajaran 1998/1999 siswa SMK Batik 2 

Surakarta sudah menempati gedung sendiri. Karena ruang kelas belum 

mencukupi, maka pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan membagi kelas 

yaitu kelas 1 dan kelas 2 masuk pagi, dan kelas 3 masuk siang. SMK Batik 2 

Surakarta mempunyai 3 program keahlian yaitu Sekretaris, Akuntansi, dan 

Penjualan. 

Selama perjalanannya SMK Batik 2 Surakarta terus mengalami 

perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan anemo masyarakat, sehingga 

daya tampung penerimaan siswa barunya mengalami peningkatan, yaitu mencapai 

264 siswa di tahun 2004 sampai 2007. Bahkan sekarang kegiatan belajar mengajar 

sudah dapat dilaksanakan dalam satu waktu yaitu kelas pagi. Sistem kegiatan 

belajar yang digunakan sistem kegiatan belajar Berbasis Kompetensi. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan SMK Batik 2 Surakarta

a. Visi 

 Mewujudkan SMK menjadi sekolah mandiri dengan menggali dan 

menghimpun semua potensi yang ada untuk meningkatkan mutu lulusan yang 

memiliki kesempurnaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

b. Misi 

1) Menyiapkan tenaga kerja (tamatan SMK) untuk untuk mengisi keperluan 

pembangunan. 

2) Menciptakan tenaga kerja yang berkualitas profesional sehingga mampu 

berperan sebagai faktor keunggulan bagi industri Indonesia. 

3) Menghasilkan tamatan yang mandiri, mampu memberikan bekal keahlian 

profesi untuk meningkatkan martabat dirinya.  

4) Mengubah status beban menjadi aset bangsa. 
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5) Memberikan bekal kepada tamatan sehingga mampu mengembangkan 

kualitas dirinya secara berkelanjutan. 

c. Tujuan 

1) Menyiapkan siswa memasuki dunia kerja serta mengembangkan sikap. 

2) Menyiapkan siswa mampu memilih karier, mampu berkompetensi dan 

mampu mengembangkan dirinya di dalam era globalisasi. 

3) Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi dunia usaha / 

dunia industri pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. 

4) Menyiapkan tamatan menjadi warga negara normatif, produktif, dan 

inovatif.  

3. Kondisi Lingkungan SMK Batik 2 Surakarta

a. Kondisi fisik SMK Batik 2 Surakarta 

SMK Batik 2 Surakarta yang beralamatkan di Jl. Slamet Riyadi-Kleco 

Surakarta terletak di perbatasan antara kota Surakarta dan kabupaten 

Sukoharjo yang dekat dengan jalan raya sehingga mudah dijangkau dari segala 

penjuru. Gedungnya yang terdiri dari tiga lantai dibangun di atas tanah yang 

luasnya sangat terbatas, menyebabkan bangunan yang didirikan pun bercorak 

minimalis namun sudah memenuhi persyaratan. Status pemakaian gedung 

adalah sepenuhnya dimiliki oleh yayasan yang menaungi SMK Batik 2 

Surakarta. SMK Batik 2 Surakarta mempunyai beberapa ruangan yang terdiri 

dari: 

2) Ruang Teori    : 18 

3) Ruang Praktek    : 4 

4) Ruang Kepsek    : 1 

5) Ruang Wakasek   : 1 

6) Ruang Guru    : 1 

7) Ruang Tata Usaha   : 1 

8) Ruang Perpus    : 1 

9) Ruang BP    : 1 

10) Ruang UKS    : 1 

11) Ruang OSIS / Pramuka  : 1 
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12) Ruang Gudang   : 1 

13) Koperasi    : 1 

14) Wartel     : 1 

15) Kantin Sekolah   : 1 

16) Mushola     : 1 

17) Kamar mandi / WC murid  : 12 

18) Kamar mandi / WC guru  : 1 

19) Pos Jaga    : 1 

Lingkungan belajar siswa SMK Batik 2 Surakarta cukup nyaman dan 

bersih, sehingga sangat mendukung proses kegiatan belajar mengajar. Ruang 

kelas yang cukup besar dan luas sehingga menambah kenyamanan belajar di 

masing-masing kelas. Penempatan fasilitas belajar dalam lingkungan SMK 

Batik 2 Surakarta tertata dengan rapi sesuai pada tempat yang seharusnya 

sehingga menambah kenyamanan belajar mengajar bagi siswa dan guru dalam 

menjalankan aktivitasnya. 

Kedisiplinan dan ketertiban di SMK Batik 2 Surakarta menjadi prioritas 

utama dalam menciptakan kondisi lingkungan belajar yang teratur. Hal ini 

dimaksudkan unutk mendidik siswa – siswinya belajar disiplin dalam segala 

hal. Disiplin yang sering diterapkan adalah kedisiplinan masuk kelas dan 

pulang sekolah serta mengumpulkan tugas. Ketertiban juga menjadi hal 

penting guna mengatur siswa dalam proses belajar dengan dibuatnya tata tertib 

sekolah. Dengan demikian diharapkan lulusan SMK Batik 2 Surakarta mampu 

menerapkan kedisiplinan dan ketertiban dalam dunia kerja. 

b. Jumlah Guru, Karyawan, dan Siswa SMK Batik 2 Surakarta 

Pegawai edukatif (guru) di SMK Batik 2 Surakarta seluruhnya berjumlah 

35 orang. Status mereka adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru Kontrak 

(Bantu) dan Guru Wiyata Bakti. Sebagian besar guru di SMK Batik 2 

Surakarta mempunyai masa kerja 11-20 tahun, sehingga dengan masa kerja 

yang cukup lama maka para guru telah cukup memiliki keterampilan dan 

pengalaman dalam mengajar. Latar belakang pendidikan sebagian besar guru 

di SMK Batik 2 Surakarta adalah pendidikan sarjana dari berbagai disiplin 
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ilmu, sehingga para guru memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup 

memadai dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Karyawan SMK Batik 2 Surakarta berjumlah 13 orang dengan 

pembagian tugas yang terorganisir. Terdiri dari karyawan tata usaha, petugas 

perpus, dan petugas kebersihan. Dengan adanya pembagian tugas karyawan 

tersebut di SMK Batik 2 Surakarta, maka penyelenggaraan administrasi dan 

kegiatan di lingkungan sekolah baik dari segi siswa, guru dan karyawan 

sendiri di SMK Batik 2 Surakarta dapat dijalankan dengan semakin lancar. 

 Siswa SMK Batik 2 Surakarta berjumlah 777 anak dengan perincian 

sebagai berikut: tingkat X berjumlah 271, tingkat XI 270, dan tingkat XII 236 

siswa, dengan masing-masing tingkat terdiri dari 6 kelas yang terbagi dalam 3 

program keahlian yaitu 2 kelas untuk program keahlian Akuntansi, 2 kelas 

untuk program keahlian Administrasi Perkantoran, dan 2 kelas untuk program 

keahlian Penjualan. 

4. Pelaksanaan Kurikulum

Kurikulum yang diterapkan SMK Batik 2 Surakarta tahun ajaran 

2008/2009 adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran (KTSP). Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan sebuah kurikulum yang benar-

benar dibuat oleh sekolah yang melibatkan unsur kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, guru, konselor, komite sekolah dan nara sumber, sehingga dengan 

sinerginya unsur-unsur tersebut akan menemukan kemudahan dalam proses 

pembuatan kurikulum. 

 

B. Identifikasi Masalah Pembelajaran Akuntansi Kelas X AK 2 

di SMK Batik 2 Surakarta 

Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu peneliti mengadakan 

identifikasi masalah atau observasi awal untuk mengetahui bagaimana keadaan 

sebenarnya pada saat pembelajaran akuntansi berlangsung. Observasi awal ini 

dilakukan peneliti dari bulan Maret 2009. Hasil dari identifikasi masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1. Ditinjau dari segi siswa

a. Siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran akuntansi.

Pembelajaran akuntansi di kelas X AK 2 SMK Batik 2 Surakarta 

dapat dikatakan kurang hidup karena siswa kurang antusias dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Beberapa siswa mengeluhkan sulitnya 

mempelajari akuntansi. Siswa mengatakan sering tertinggal materi dan 

kurang mendapat penjelasan dari guru. Alasan yang selalu diungkapkan 

siswa adalah terlalu banyak latihan soal dan kurangnya materi. Padahal, 

latihan soal sebenarnya sangat diperlukan siswa agar dapat mempelajari 

akuntansi dengan baik. Namun, karena para siswa jenuh dengan kegiatan 

yang monoton, siswa menjadi kurang bersemangat dalam belajar. Tentu 

hal ini sangat berpengaruh pada hasil belajar yang  diperoleh. 

b. Siswa kurang percaya diri dengan kemampuan diri sendiri sehingga tidak

mengerjakan soal-soal latihan berdasar kemampuannya.

Kebiasaan siswa yang satu ini sangatlah buruk. Soal-soal latihan 

yang diberikan guru setiap minggunya hanya dikerjakan oleh 40% siswa. 

Siswa-siswa lain baru akan mengerjakan bila guru telah memberi 

peringatan dan kebanyakan dari siswa ini tidak mengerjakan tugas mereka 

sendiri. Para siswa hanya mengandalkan teman yang telah mengerjakan. 

Hal ini akan membentuk kebiasaan yang kurang baik bagi siswa dan tentu 

saja akan sangat menghambat ketika siswa dituntut untuk mengerjakan 

ujian seorang diri. Pada kenyataannya, ini sangat berpengaruh pada hasil 

belajar yang diperoleh. 

c. Siswa kurang aktif baik dalam proses pembelajaran maupun dalam

mengerjakan tugas rumah.

Masalah ini hampir sama dengan poin sebelumnya. Namun, 

penekanannya adalah di sini siswa sangat malas mengerjakan tugas yang 

diberikan. Para siswa perlu peringatan lebih dari satu kali untuk 

mengerjakan tugas rumah mereka. Strategi pemberian nilai tugas yang 

setiap minggunya diumumkan pun tidak dapat membangkitkan semangat 

dan keaktifan siswa. Di dalam proses pembelajaran pun, dari pengamatan 
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peneliti setiap kali pelajaran, rata-rata siswa yang aktif bertanya dan 

memperhatikan hanya sekitar 30% saja. 36% dari siswa menunjukkan 

perhatian namun kadang juga mencatat atau membaca buku pelajaran lain. 

34% siswa lain benar-benar tidak fokus pada pembelajaran. Hal ini 

menjadikan suasana belajar yang kurang optimal. 

d. Siswa lebih tertarik pada kebebasan dan keleluasaan.

Hal ini didasarkan pada hasil pengamatan peneliti pada saat survei 

awal, bahwa sebagian besar siswa SMK Jurusan Bisnis Manajemen 

didominasi oleh perempuan,. mereka lebih senang belajar dengan serius 

tetapi santai, dalam artian mereka belajar dengan serius, namun dalam 

pembelajaran mereka menghendaki keleluasaan (tidak ada paksaan/rileks). 

Menurut pendapat beberapa siswa, mereka akan mudah dalam belajar 

apabila selama proses pembelajaran guru tidak mendikte siswa dengan 

cara yang terlalu serius tapi tetap harus mengedepankan konsep atau isi 

materi. Selain itu, akan lebih mudah jika ada penjelasan materi kemudian 

mereka langsung diminta untuk praktek. Misalnya, memperbanyak latihan 

soal, pembahasan, diskusi yang terkait dengan materi pembelajaran siswa 

SMK. 

2. Ditinjau dari segi guru

a. Guru merasa kesulitan dalam menerapkan metode pembelajaran yang tepat

untuk meningkatkan minat terhadap mata pelajaran akuntansi.

Pembelajaran akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta dikatakan kurang 

hidup, penggunaan metode pembelajaran yang monoton dan kurang 

menarik menjadikan siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. 

Pada saat pembelajaran akuntansi guru sudah mencoba membangkitkan 

minat siswa dengan memberikan pendekatan secara pribadi dan dengan 

memotivasi serta menegur langsung siswa yang tidak mau memperhatikan 

pelajaran. Namun, cara ini ternyata belum mampu membangkitkan 

semangat dan minat belajar siswa. Guru belum dapat menemukan suatu 

metode pembelajaran yang dapat meningkatkan antusiasme siswa terhadap 

pelajaran akuntansi. 
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b. Hasil belajar yang tercermin dari prestasi siswa belum menunjukkan hasil

yang maksimal.

Berdasarkan survei awal yang dilakukan peneliti menunjukkan 

bahwa kualitas pembelajaran akuntansi di SMK Batik 2 Surakarta dapat 

dikatakan masih di bawah standar kelulusan minimal, karena dalam 

pengamatan yang dilakukan peneliti pada siswa kelas X Akuntansi 2 SMK 

Batik 2 Surakarta, dari hasil pekerjaan siswa menunjukkan rata-rata nilai 

yang mereka peroleh adalah 67.28. Rata-rata tersebut masih sangat jauh di 

bawah standar normal yaitu 70, serta siswa yang mendapatkan nilai 70 ke 

atas hanya 33 siswa dan hal itu mengindikasikan bahwa pembelajaran 

akuntansi dasar yang selama ini dilakukan belum berhasil. Hasil belajar 

yang tercermin dari prestasi siswa belum menunjukkan hasil yang 

maksimal. 

 

C. Deskripsi Hasil Penelitian 

Proses penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang masing-masing 

siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu : (1)  perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) observasi dan interpretasi, dan (4) analisis dan refleksi tindakan. 

1. Siklus I

Penerapan pembelajaran akuntansi pada siklus I melalui metode Problem 

Based Learning  sebagai berikut : 

a. Perencanaan Tindakan Siklus I

Kegiatan perencanaan tindakan I dilaksanakan pada hari Jumat, 8 Mei 

2009 di ruang tamu SMK Batik 2 Surakarta. Guru bersama peneliti 

mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini. Peneliti mengungkapkan bahwa siswa menemui permasalahan dalam 

membangun semangat belajar serta memahami materi akuntansi. 

Kemudian disepakati bahwa pelaksanaan tindakan pada siklus I akan 

dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan, yakni pada hari Senin, 11 Mei 2009. 
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Tahap perencanaan tindakan I meliputi kegiatan sebagai berikut : 

1) Peneliti bersama guru mendiskusikan skenario pembelajaran akuntansi 

menggunakan metode Problem Based Learning, dengan skenario 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Salam pembuka, peneliti mengabsen siswa. 

b. Menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif.  

c. Mengulangi sedikit materi terdahulu yang masih ada kaitannya 

dengan materi yang akan diajarkan dengan cara memberikan 

pertanyaan kepada siswa (tanya jawab) agar peneliti tahu seberapa 

jauh pemahaman siswa. 

d. Peneliti menjelaskan materi membuat jurnal penyesuaian pada 

perusahaan dagang dengan pendekatan Ikhtisar Laba Rugi dan 

mekanisme metode Problem Based Learning. 

e. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami 

materi yang telah disampaikan dan membuka kesempatan untuk 

tanya jawab. 

f. Siswa diminta membentuk kelompok belajar untuk mengerjakan 

tugas mengidentifikasi permasalahan dengan materi jurnal 

penyesuaian yang harus dipecahkan bersama dengan waktu yang 

ditentukan. Masing-masing kelompok beranggotakan 6 siswa. 

Siswa diberi kebebasan memilih teman satu kelompoknya agar 

mereka lebih nyaman dan bersemangat. 

g. Peneliti memberitahukan bahwa soal latihan tersebut diharapkan 

dapat dipresentasikan siswa sesuai dengan tugas masing-masing. 

h. Peneliti menunjuk dua kelompok secara acak untuk 

mempresentasikan tugasnya. 

i. Selama presentasi berlangsung, siswa kelompok lain diberi 

kesempatan untuk bertanya pada kelompok yang sedang 

mempresentasikan di depan kelas dan berdiskusi. 

j. Peneliti mengawasi dengan baik agar suasana pembelajaran tetap 

tertib dan tenang. 
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k. Setelah dua kelompok mendapat giliran presentasi dan lembar 

kerja juga telah selesai dikoreksi, mengumpulkan hasil kerja 

mereka untuk penilaian. 

l. Peneliti meminta siswa untuk meninggalkan kelompok dan duduk 

kembali ke tempat masing-masing. Siswa mempersiapkan diri 

untuk mengerjakan evaluasi akhir atas materi yang telah dibahas. 

m. Peneliti membagikan soal untuk evaluasi akhir berupa soal uraian 

dan meminta agar siswa dalam mengerjakan tidak saling bekerja 

sama. 

n. Peneliti mengawasi dengan baik agar hasil dari evaluasi dapat 

mencerminkan kemampuan mereka dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengerjakan soal dengan tertib dan tenang. 

o. Peneliti meminta lembar jawab soal. 

p. Peneliti membuat kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan 

sebelum menutup pelajaran, dan menutup dengan salam penutup. 

2) Peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk 

materi membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang dengan 

metode Problem Based Learning. 

3) Peneliti menyusun instrumen penelitian, yang berupa test dan non-test. 

Instrumen test dari hasil pekerjaan siswa (evaluasi akhir siklus) 

sedangkan instrumen non-test dinilai berdasarkan pedoman observasi 

yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati keaktifan dan sikap 

siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. 

b. Pelaksanaan Tindakan I

Pelaksanaan tindakan I dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan, seperti 

yang telah direncanakan, yaitu tanggal 11 Mei 2009 di ruang kelas X Ak 2 

SMK Batik 2 Surakarta. Pertemuan dilaksanakan selama 4 x 45 menit 

sesuai dengan skenario pembelajaran dan RPP. 

Materi pada pelaksanaan tindakan I ini adalah membuat jurnal 

penyesuaian pada perusahaan dagang. Pada pertemuan ini, peneliti 

mendemonstrasikan materi secara jelas dan membentuk kelompok belajar, 
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siswa diminta untuk kerja kelompok mengerjakan soal latihan yang telah 

dirancang secara khusus dengan metode Problem Based Learning.

Kemudian presentasi hasil kerja kelompok setelah soal latihan selesai 

dikerjakan dengan waktu yang telah ditentukan. Ditutup dengan evaluasi 

belajar siswa dari siklus I. 

Urutan pelaksanaan tindakan tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1) Peneliti mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, 

kemudian mengabsen siswa, siswa yang tidak masuk adalah Tias 

Atanti dikarenakan sakit. Peneliti mengkondisikan kelas untuk 

mengecek apakah siswa sudah siap mengikuti proses pembelajaran. 

2) Peneliti memotivasi siswa sebelum memulai pelajaran dengan 

memberi pertanyaan tentang jurnal khusus, neraca saldo, dan jurnal 

penyesuaian. Beberapa siswa bersama-sama menjawab dengan baik 

karena pada pertemuan sebelumnya siswa telah mendapat pengetahuan 

awal tentang jurnal penyesuaian. 

3) Peneliti melanjutkan materi jurnal penyesuaian. Kemudian peneliti 

mendemonstrasikan pencatatan jurnal penyesuaian dan menunjuk 

beberapa siswa untuk mencoba mendemonstrasikan di depan kelas. 

4) Peneliti memberi kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang mereka rasa belum jelas. Pada awalnya tidak ada siswa yang mau 

bertanya, namun akhirnya peneliti memberikan beberapa pertanyaan 

secara bergilir dan apabila siswa tidak dapat menjawab maka akan 

dilemparkan ke siswa yang lain. 

5) Peneliti menjelaskan juga tentang metode pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu Problem Based Learning. Pada saat pemberian 

penjelasan ini, sebagian besar siswa memperhatikan dengan baik. 

Beberapa siswa tampak masih bingung mengenai mekanisme 

pembelajaran Problem Based Learning dan suasana menjadi ramai, hal 

ini dapat dimaklumi karena siswa masih asing atau belum terbiasa 

dengan metode pembelajaran ini. 
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6) Siswa  diberi penjelasan tentang kegiatan pembelajaran hari ini dimana 

siswa diminta membentuk kelompok belajar untuk mengerjakan tugas 

mengidentifikasi permasalahan dengan materi jurnal penyesuaian yang 

harus dipecahkan bersama dengan waktu yang ditentukan. Masing-

masing kelompok beranggotakan 6 siswa. Siswa diberi kebebasan 

memilih teman satu kelompoknya agar mereka lebih nyaman dan 

bersemangat. 

7) Peneliti meminta siswa untuk bergabung dengan kelompok yang tadi 

telah dipilih. Terjadi kekacauan karena siswa masih malas-malasan 

untuk beranjak dari tempat duduknya. Setelah mereka bergabung 

dengan anggota kelompoknya, peneliti meminta mereka untuk duduk 

dalam posisi melingkar agar mudah berkomunikasi dengan 

kelompoknya. Anggota kelompok mendapat tugas sendiri-sendiri: 

siswa no. 1 bertugas mencatat hasil pekerjaan kelompok untuk 

dikumpulkan, siswa no. 2 bertugas mencatat hasil pekerjaan kelompok 

di depan kelas pada saat presentasi, siswa no. 3, 4, 5, dan 6 bertugas 

untuk menjelaskan hasil pekerjaan kelompok secara bergantian. 

Pembagian tugas diserahkan kepada kelompok masing-masing. 

8) Diskusi berlangsung lancar meskipun awalnya masih banyak yang 

ramai dan hanya beberapa siswa yang mengerjakan. Peneliti 

berkeliling untuk mengawasi jalannya kerja kelompok. Begitu 

seterusnya sampai keadaan mulai tertib. Dapat dilihat hampir semua 

siswa sudah tampak begitu antusias berdiskusi dan tekun mengerjakan. 

Sebagian besar siswa sudah mengerjakan dengan benar meskipun ada 

beberapa siswa yang mengerjakan tetapi masih kurang lengkap dan 

kurang teliti dalam pengerjaan soal. 

9) Setelah waktu 1 jam pelajaran yang ditetapkan untuk berdiskusi 

berakhir, dua kelompok diminta mempresentasikan tugasnya. Awalnya 

peneliti akan menunjuk dua kelompok secara acak, tetapi peneliti 

menanyakan terlebih dahulu apakah ada kelompok yang secara 

sukarela maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil 



60

pekerjaannya. Belum ada kelompok siswa yang berani mengajukan 

diri.  

10) Peneliti akhirnya menunjuk 2 kelompok dan memberikan sedikit 

motivasi agar mereka berani tampil ke depan, yaitu kelompok Ayu 

Nawang (Kel. 3) dan kelompok Eva Galuh (Kel. 6). 

11) Kesempatan presentasi diberikan pada dua kelompok saja agar lebih 

efektif dan tiap kelompok diminta mengerjakan 5 transaksi jurnal 

penyesuaian dan diberi waktu 15 menit. 

12) Selama presentasi, keenam anggota kelompok Ayu Nawang (Kel. 3) 

aktif mempresentasikan hasil kerja kelompoknya meskipun pada 

awalnya anggota kelompok tersebut terlihat masih kaku. Peneliti 

mengawasi jalannya presentasi sambil berkeliling dan membuka 

kegiatan diskusi/ tanya jawab bagi siswa atau kelompok lain yang 

ingin menyanggah kelompok presenter. 

13) Kelompok Eva Galuh (Kel. 6) mendapat kesempatan kedua presentasi, 

dan berjalan cukup baik. Peneliti memberikan stimulus dan umpan 

agar siswa bisa berfikir dan berani mengungkapkan pendapatnya. 

14) Setelah siswa mengumpulkan hasil kerja kelompok mereka untuk 

penilaian, peneliti meminta siswa untuk meninggalkan kelompok dan 

duduk kembali ke tempat masing-masing. Siswa mempersiapkan diri 

untuk mengerjakan evaluasi akhir atas materi yang telah dibahas. 

15) Peneliti membagikan soal untuk evaluasi akhir berupa soal uraian dan 

meminta agar siswa dalam mengerjakan tidak saling bekerja sama. 

Meskipun pada awal evaluasi sudah terdapat sebagian kecil siswa yang 

bekerjasama tetapi peneliti berusaha memberi teguran dan peringatan. 

Peneliti mengawasi dengan baik agar hasil dari evaluasi dapat 

mencerminkan kemampuan mereka dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengerjakan soal dengan tertib dan tenang. 

16) Sebelum menutup pembelajaran, siswa diminta mengumpulkan lembar 

jawab soal yang sudah selesai dikerjakan. Peneliti membuat 
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kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan kemudian menutup 

pembelajaran dengan salam. 

c. Observasi dan Interpretasi

Peneliti mengamati proses pembelajaran akuntansi dengan 

menggunakan metode Problem Based Learning di kelas X Ak 2. Peneliti 

mengambil posisi di dalam kelas, yaitu di belakang para siswa sambil 

sesekali berkeliling untuk mengamati dengan jelas jalannya pembelajaran 

sehingga dapat menilai dengan baik.  

Pada hari Senin, 11 Mei 2009, peneliti menyampaikan materi jurnal 

penyesuaian pada perusahaan dagang dengan metode Problem Based 

Learning secara jelas. Kemudian siswa diminta untuk membuat kelompok 

dan mengerjakan soal secara berkelompok yang hasilnya nanti harus 

dipresentasikan oleh dua kelompok. Ditutup dengan evaluasi akhir dari 

siklus I agar hasil belajar dari siklus I dapat segera diketahui. Dari kegiatan 

tersebut, deskripsi tentang jalannya proses pembelajaran akuntansi dengan 

metode Problem Based Learning sudah dijelaskan secara rinci dalam 

pelaksanaan tindakan I. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan proses belajar 

mengajar akuntansi, diperoleh gambaran tentang aktivitas siswa selama 

kegiatan belajar mengajar berlangsung, sebagai berikut:  

1) Siswa yang betul-betul aktif selama pemberian apersepsi sebesar 

62,2% sedangkan 37,8% lainnya belum dapat memusatkan perhatian 

pada awal pembelajaran. 

2) Siswa yang aktif dalam kelompok selama kegiatan kerja kelompok 

berlangsung sebesar 71,1%, sedangkan 28,9% lainnya kurang kompak 

dan tidak saling membantu dalam kelompok. Hal ini disebabkan 

karena siswa yang merasa tidak bisa mengerjakan tidak mau ikut 

berdiskusi karena kurangnya motivasi dalam diri mereka. 

3) Kelompok yang dapat mengerjakan tugas dari guru dengan tepat dan 

teliti sebesar 77,8%, sedangkan yang lainnya masih kurang lengkap 
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dalam membuat ayat penyesuaian dan banyak melakukan kesalahan 

fatal. 

4) Berdasarkan hasil pekerjaan siswa dapat diidentifikasi bahwa siswa 

yang sudah mampu mengerjakan transaksi akuntansi ke dalam jurnal 

penyesuaian dan mendapatkan nilai 70 ke atas sebesar 80%, sedangkan 

20% siswa lainnya belum sempurna dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan. Hal ini disebabkan mereka masih kesulitan memahami suatu 

transaksi dan kurang mampu menganalisis transaksi dengan baik 

sehingga tidak dapat mencatat jurnal penyesuaian dengan benar. 

Hasil observasi dan interpretasi tersebut dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini: 
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Gambar 3. Grafik Hasil Pengamatan Siklus I 

d. Analisis dan Refleksi Tindakan Siklus I

Berdasarkan hasil observasi saat pelaksanaan Siklus I, peneliti dapat 

memberikan analisis sebagai berikut: 

1) Beberapa kelemahan peneliti dalam Siklus I adalah : 

a) Peneliti dalam menjelaskan materi dan memberikan contoh atau 

mendemonstrasikan pengerjaan soal terlalu cepat dan kurang keras 

sehingga sulit untuk diikuti, siswa harus meminta peneliti 

mengulangi kembali. 
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b) Peneliti belum dapat menjangkau semua siswa untuk dimonitoring 

hasil pekerjaannya. 

c) Peneliti belum memberikan penghargaan kepada siswa yang 

mampu menyelesaikan tugas dengan benar, teliti, dan lebih cepat 

daripada siswa yang lain. 

2) Dari segi siswa ditemukan beberapa kekurangan sebagai berikut: 

a) Siswa masih banyak yang kurang konsentrasi dalam mengikuti 

pembelajaran, saat pemberian apersepsi beberapa dari mereka 

bermain sendiri. 

b) Saat kerja kelompok beberapa siswa mengabaikan tugas dalam 

kelompoknya, terutama Mellyana F, Henny P, dan Nita Indri. 

c) Siswa hanya akan bertanya kepada peneliti apabila peneliti 

melakukan pendekatan. Oleh karena itu, peran peneliti sebagai 

fasilitator sangatlah dibutuhkan dalam konteks seperti ini. 

d) Keterampilan berkomunikasi di depan kelas seperti pada saat 

presentasi masih kurang. Peneliti sebaiknya memberikan masukan 

bagaimana berkomunikasi dengan baik dalam hal ini waktu 

presentasi, memberikan pendapat dan bertanya. 

e) Dari segi ketuntasan belajar, masih terdapat 9 siswa yang tidak 

tuntas dalam mengerjakan ujian dan dengan kesalahan yang cukup 

fatal. Siswa yang sudah mencapai standar nilai 70 ke atas sebanyak 

36 siswa (80% dari 45 siswa) dan siswa tersebut dapat dinyatakan 

sudah mencapai ketuntasan hasil belajar. Nilai tertinggi adalah 90, 

nilai terendah adalah 60 dan nilai rata-rata kelas sudah cukup baik, 

yaitu 74,4 dibanding sebelum diterapkannya siklus I yaitu hanya 

67,3. 

Tindakan refleksi yang dapat diambil berdasarkan pengamatan dan 

analisis yang telah dilakukan adalah : 

1) Peneliti masih harus meluangkan waktu untuk melakukan pendekatan 

dan monitoring yang merata kepada semua siswa, sehingga setiap 

siswa yang mengalami kesulitan akan mudah teratasi. 
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2) Peneliti lebih kreatif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

kondusif sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. 

3) Peneliti harus memberikan penghargaan kepada siswa yang bisa 

bekerjasama dan menyelesaikan tugas dengan baik. Penghargaan ini 

bertujuan agar untuk memacu semangat setiap siswa untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan rapi. 

 

2. Siklus II

Penerapan pembelajaran akuntansi pada siklus II melalui metode Problem 

Based Learning  sebagai berikut : 

a. Perencanaan Tindakan Siklus II

Kegiatan perencanaan tindakan II dilaksanakan pada hari Kamis 

tanggal 14 Mei 2009 di ruang tamu SMK Batik 2 Surakarta. Guru bersama 

peneliti mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini. Peneliti mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil analisis 

dan refleksi dari siklus I masih terdapat beberapa kekurangan, kemudian 

disepakati pelaksanaan tindakan pada siklus II akan dilaksanakan selama 1 

kali pertemuan, yakni pada hari Senin, 18 Mei 2009 dengan rancangan 

sebagai berikut:  

1) Peneliti bersama guru mendiskusikan skenario pembelajaran akuntansi 

menggunakan metode Problem Based Learning, dengan skenario 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Salam pembuka, peneliti mengabsen siswa. 

b. Menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif.  

c. Mengulangi sedikit materi terdahulu yang masih ada kaitannya 

dengan materi yang akan diajarkan dengan cara memberikan 

pertanyaan kepada siswa (tanya jawab) agar peneliti tahu seberapa 

jauh pemahaman siswa. 

d. Peneliti menjelaskan materi membuat jurnal penyesuaian pada 

perusahaan dagang dengan pendekatan Harga Pokok Penjualan 

(HPP) dan mekanisme metode Problem Based Learning. 
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e. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami 

materi yang telah disampaikan dan membuka kesempatan untuk 

tanya jawab. Jika tidak ada siswa yang bertanya, maka peneliti 

berusaha untuk membangkitkan siswa/ memotivasi siswa agar 

mereka mau mengungkapkan permasalahannya mengenai materi 

yang sedang dibahas bersama. 

f. Siswa diminta membentuk kelompok belajar untuk mengerjakan 

tugas mengidentifikasi permasalahan dengan materi jurnal 

penyesuaian yang harus dipecahkan bersama dengan waktu yang 

ditentukan. Masing-masing kelompok beranggotakan 6 siswa. 

Siswa diberi kebebasan memilih teman satu kelompoknya agar 

mereka lebih nyaman dan bersemangat. Namun kelompok yang 

dipilih harus berbeda dengan siklus I. Hal ini dikarenakan siswa 

yang tidak aktif dalam pelaksanaan siklus I dulu diharapkan akan 

menjadi aktif dalam kelompoknya yang baru. 

g. Peneliti memberitahukan bahwa soal latihan tersebut diharapkan 

dapat dipresentasikan siswa sesuai dengan tugas masing-masing. 

h. Peneliti menunjuk dua kelompok secara acak untuk 

mempresentasikan tugasnya. 

i. Selama presentasi berlangsung, siswa kelompok lain diberi 

kesempatan untuk bertanya pada kelompok yang sedang 

mempresentasikan di depan kelas dan berdiskusi. 

j. Peneliti mengawasi dengan baik agar suasana pembelajaran tetap 

tertib dan tenang. 

k. Setelah dua kelompok mendapat giliran presentasi dan lembar 

kerja juga telah selesai dikoreksi, mengumpulkan hasil kerja 

mereka untuk penilaian. 

l. Peneliti meminta siswa untuk meninggalkan kelompok dan duduk 

kembali ke tempat masing-masing. Siswa mempersiapkan diri 

untuk mengerjakan evaluasi akhir atas materi yang telah dibahas. 
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m. Peneliti membagikan soal untuk evaluasi akhir berupa soal uraian 

dan meminta agar siswa dalam mengerjakan tidak saling bekerja 

sama. 

n. Peneliti mengawasi dengan baik agar hasil dari evaluasi dapat 

mencerminkan kemampuan mereka dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengerjakan soal dengan tertib dan tenang. 

o. Peneliti meminta lembar jawab soal. 

p. Peneliti membuat kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan 

sebelum menutup pelajaran, dan menutup dengan salam penutup. 

2) Peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk 

materi membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang dengan 

metode Problem Based Learning. 

3) Peneliti menyusun instrumen penelitian, yang berupa test dan non-test. 

Instrumen test dari hasil pekerjaan siswa (evaluasi akhir siklus) 

sedangkan instrumen non-test dinilai berdasarkan pedoman observasi 

yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati keaktifan dan sikap 

siswa selama proses belajar mengajar berlangsung. 

b. Pelaksanaan Tindakan II

Kegiatan pelaksanaan tindakan II dilaksanakan selama 1 kali 

pertemuan seperti yang telah direncanakan, yakni pada hari Senin 18 Mei 

2009. Pertemuan dilaksanakan selama 4 x 45 menit sesuai dengan skenario 

pembelajaran dan RPP. Pelaksanaan tindakan II hampir sama dengan 

pelaksanaan tindakan I, hanya pada pelaksanaan tindakan II ini terdapat 

perbaikan yang masih diperlukan dari tindakan I. Materi yang disampaikan 

pada pelaksanaan tindakan II masih sama dengan pelaksanaan tindakan I, 

yaitu membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang namun dengan 

pendekatan yang diajarkan berbeda, yaitu pendekatan Harga Pokok 

Penjualan (HPP). 

Pada pertemuan Siklus II peneliti menjelaskan dan mendemonstrasikan 

cara membuat jurnal penyesuaian dengan jelas dan dibuka kesempatan 

tanya jawab, kemudian siswa mengerjakan soal secara berkelompok masih 
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dengan metode yang diterapkan di Siklus I, namun anggota kelompoknya 

berubah. Dilaksanakan kegiatan diskusi dan presentasi, kegiatan ini 

ditambah dengan tanya jawab yang lebih efektif untuk membangun 

pemahaman siswa, ditutup dengan evaluasi akhir Siklus II. 

Urutan pelaksanaan tindakan tersebut diuraikan sebagai berikut : 

1) Peneliti mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam, 

kemudian mengabsen siswa, siswa yang tidak mengikuti pembelajaran 

adalah Heny Pujiastuti dikarenakan sakit. Peneliti mengkondisikan 

kelas untuk mengecek apakah siswa sudah siap mengikuti proses 

pembelajaran. 

2) Peneliti memotivasi siswa sebelum memulai pelajaran dengan 

memberi pertanyaan tentang jurnal khusus, neraca saldo, dan jurnal 

penyesuaian. Beberapa siswa bersama-sama menjawab dengan baik 

karena pada pertemuan sebelumnya siswa telah mendapat pengetahuan 

awal tentang jurnal penyesuaian. 

3) Peneliti melanjutkan materi jurnal penyesuaian. Kemudian peneliti 

mendemonstrasikan pencatatan jurnal penyesuaian dan menunjuk 

beberapa siswa untuk mencoba mendemonstrasikan di depan kelas. 

4) Peneliti memberi kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal 

yang mereka rasa belum jelas. Pada awalnya tidak ada siswa yang mau 

bertanya, namun akhirnya peneliti memberikan beberapa pertanyaan 

secara bergilir dan kebanyakan siswa dapat menjawab dengan benar. 

5) Peneliti menjelaskan juga tentang metode pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu Problem Based Learning. Siswa lebih cepat 

menangkap arahan-arahan pokok penjelasan tentang metode tersebut 

karena kegiatan yang akan dijalankan tinggal mengulangi seperti 

kegiatan pada siklus I. 

6) Siswa  diberi penjelasan tentang kegiatan pembelajaran hari ini dimana 

siswa diminta membentuk kelompok belajar untuk mengerjakan tugas 

mengidentifikasi permasalahan dengan materi jurnal penyesuaian yang 

harus dipecahkan bersama dengan waktu yang ditentukan. Masing-
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masing kelompok beranggotakan 6 siswa. Siswa diberi kebebasan 

memilih teman satu kelompoknya agar mereka lebih nyaman dan 

bersemangat. Namun kelompok yang dipilih harus berbeda dengan 

siklus I. Hal ini dikarenakan siswa yang tidak aktif dalam kelompok 

pada pelaksanaan siklus I dulu diharapkan akan menjadi aktif dalam 

kelompoknya yang baru. 

7) Peneliti meminta siswa untuk bergabung dengan kelompok yang tadi 

telah dipilih. Setelah mereka bergabung dengan anggota kelompoknya, 

peneliti meminta mereka untuk duduk dalam posisi melingkar agar 

mudah berkomunikasi dengan kelompoknya. Anggota kelompok 

mendapat tugas sendiri-sendiri: siswa no. 1 bertugas mencatat hasil 

pekerjaan kelompok untuk dikumpulkan, siswa no. 2 bertugas 

mencatat hasil pekerjaan kelompok di depan kelas pada saat presentasi, 

siswa no. 3, 4, 5, dan 6 bertugas untuk menjelaskan hasil pekerjaan 

kelompok secara bergantian. Pembagian tugas diserahkan kepada 

kelompok masing-masing. 

8) Diskusi berlangsung lancar, tidak terjadi keributan seperti pada siklus 

I, kali ini keadaan lebih tertib dan terkendali. Peneliti berkeliling untuk 

mengawasi jalannya kerja kelompok dan memberikan bantuan secara 

langsung kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Peneliti juga 

memberi motivasi pada kelompok yang belum bisa bekerjasama 

karena ketidakcocokan antar anggota. Dapat dilihat semua siswa sudah 

tampak begitu antusias berdiskusi dan tekun mengerjakan. 

9) Setelah waktu 1 jam pelajaran yang ditetapkan untuk berdiskusi 

berakhir, dua kelompok diminta mempresentasikan tugasnya. Siswa 

diberi motivasi agar memiliki kemauan untuk memanfaatkan waktu 

presentasi dan tanya jawab dengan baik. Hal ini dilakukan agar siswa 

memiliki keberanian berbicara, mengungkapkan pendapat. 

10) Terdapat beberapa kelompok yang antusias ingin mempresentasikan 

hasil pekerjaannya karena dalam pembelajaran pada siklus I mereka 

sudah memahami cara presentasi dan lebih berani berbicara di depan 
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kelas. Akhirnya 2 kelompok yang dipilih untuk mempresentasikan 

hasil kerjanya adalah  kelompok Fajar S A M (Kel. 5) dan kelompok 

Novi K (Kel. 7). 

11) Kesempatan presentasi diberikan pada dua kelompok saja agar lebih 

efektif dan tiap kelompok diminta mengerjakan 5 transaksi jurnal 

penyesuaian dan diberi waktu 15 menit. 

12) Selama presentasi, kedua kelompok sudah terlihat aktif 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Peneliti mengawasi 

jalannya presentasi sambil berkeliling dan membuka kegiatan diskusi/ 

tanya jawab bagi siswa atau kelompok lain yang ingin menyanggah 

kelompok presenter. 

13) Peneliti memberikan penghargaan berupa tambahan nilai pada 

kelompok yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan mampu 

bekerjasama antar anggota kelompok. Kelompok tersebut adalah 

kelompok II, kelompok V, kelompok VI dan kelompok VII. Peneliti 

memberikan penghargaan kepada kelompok tersebut berupa pujian dan 

nilai A pada nilai tugas mereka. 

14) Setelah presentasi usai, siswa mengumpulkan hasil kerja kelompok 

mereka untuk penilaian, peneliti meminta siswa untuk meninggalkan 

kelompok dan duduk kembali ke tempat masing-masing. Siswa 

mempersiapkan diri untuk mengerjakan evaluasi akhir atas materi yang 

telah dibahas. 

15) Peneliti membagikan soal untuk evaluasi akhir berupa soal uraian dan 

meminta agar siswa dalam mengerjakan tidak saling bekerja sama. 

Peneliti mengawasi dengan baik agar hasil dari evaluasi dapat 

mencerminkan kemampuan mereka dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengerjakan soal dengan tertib dan tenang. 

16) Sebelum menutup pembelajaran, siswa diminta mengumpulkan lembar 

jawab soal yang sudah selesai dikerjakan. Peneliti membuat 

kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan kemudian menutup 

pembelajaran dengan salam. 
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c. Observasi dan Interpretasi

Peneliti mengamati proses pembelajaran akuntansi dengan 

menggunakan metode Problem Based Learning di kelas X Ak 2. Peneliti 

mengambil posisi di dalam kelas, yaitu di belakang para siswa sambil 

sesekali berkeliling untuk mengamati dengan jelas jalannya pembelajaran 

sehingga dapat menilai dengan baik.  

Pada hari Senin, 18 Mei 2009, peneliti menyampaikan materi jurnal 

penyesuaian pada perusahaan dagang dengan metode Problem Based 

Learning secara jelas. Kemudian siswa diminta untuk membuat kelompok 

dan mengerjakan soal secara berkelompok yang hasilnya nanti harus 

dipresentasikan oleh dua kelompok. Ditutup dengan evaluasi akhir dari 

siklus II agar hasil belajar dari siklus II dapat segera diketahui. Dari 

kegiatan tersebut, deskripsi tentang jalannya proses pembelajaran 

akuntansi dengan metode Problem Based Learning sudah dijelaskan 

secara rinci dalam pelaksanaan tindakan II. 

Berdasarkan hasil observasi terhadap pelaksanaan proses belajar 

mengajar akuntansi, diperoleh informasi tentang motivasi dan aktivitas 

siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, yaitu sebagai berikut:  

1) Siswa yang aktif selama pemberian apersepsi sebesar 77,8%, 

sedangkan 22,2% lainnya belum secara optimal dalam persiapan 

mengikuti pelajaran. 

2) Siswa yang aktif dalam kelompok selama kegiatan belajar mengajar 

berlangsung sebesar 84,4%, sedangkan 15,6% lainnya masih kurang 

konsentrasi dalam mengikuti proses pembelajaran dan tidak mau 

bekerja sama dengan teman kelompoknya.  

3) Siswa yang dapat mengerjakan tugas dari guru dengan tepat dan teliti 

sebesar 88,9%, sedangkan yang lainnya hanya mengerjakan sebisa 

mereka, hal ini dikarenakan siswa tersebut belum paham dan tidak mau 

bertanya pada saat diberi kesempatan bertanya. 

4) Berdasarkan hasil pekerjaan siswa dapat diidentifikasi bahwa siswa 

yang sudah mampu mengerjakan ujian akhir dan mendapatkan nilai 70 



71

ke atas sebesar 88,9%, sedangkan 11,1% siswa lainnya belum 

sempurna dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Hal ini banyak 

disebabkan kekeliruan siswa dalam membuat jurnal dan ketidaktelitian 

dalam mengidentifikasi masalah penyesuaian yang diminta dalam soal 

sehingga cara pengerjaan salah.  

Hasil observasi dan interpretasi tersebut dapat dilihat dari grafik 

berikut ini: 
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Gambar 4. Grafik Hasil Pengamatan Siklus II 

d. Analisis dan Refleksi Tindakan Siklus II

Berdasarkan hasil observasi dan interpretasi tindakan pada siklus II, 

peneliti melakukan analisis sebagai berikut:  

1) Beberapa kelemahan peneliti dalam siklus II ini adalah: 

a) Dalam menerangkan suara peneliti masih dikeluhkan siswa kurang 

keras. 

b) Peneliti sudah dapat memahami kondisi konsentrasi siswa 

meskipun masih dirasa kurang bagi siswa. Peneliti terkesan 

mengabaikan beberapa siswa yang belum berkonsentrasi pada saat 

diadakan apersepsi. Sebaiknya peneliti memberikan perhatian 

menyeluruh pada siswa dari awal sampai jam pelajaran akuntansi 

berakhir. 
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2) Sedangkan dari siswa kekurangan masih ditemukan antara lain: 

a) Kurangnya perhatian dari beberapa siswa terhadap pembelajaran. 

Justru siswa-siswa ini adalah siswa yang dirasa kurang begitu 

memahami materi. 

b) Masih ada beberapa siswa yang tidak mau bekerja dengan 

kelompoknya karena ketidakcocokan antar satu dengan yang lain, 

terutama Heny dan Nita Indri. 

c) Dari segi hasil belajar, siswa yang sudah mencapai standar nilai 70 

ke atas sebanyak 40 siswa (82% dari 45 siswa) dan siswa tersebut 

dapat dinyatakan sudah mencapai ketuntasan hasil belajar. Nilai 

tertinggi adalah 100, nilai terendah adalah 65 dan nilai rata-rata 

kelas sudah baik, yaitu 82 ada peningkatan dari siklus I. Secara 

keseluruhan rata-rata naik, namun masih terdapat 5 siswa yang 

tidak lulus atau mendapat nilai kurang dari 70. 

Tindakan refleksi yang dapat diambil berdasarkan pengamatan dan 

analisis yang telah dilakukan adalah : 

1) Peneliti lebih kreatif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

kondusif sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. 

2) Peneliti sebaiknya lebih memperhatikan volume suara dan kejelasan 

pengucapan kalimat agar siswa tidak mengalami kebingungan. 

3) Peneliti masih harus melakukan pendekatan langsung, memberikan 

motivasi, dan stimulus /umpan terhadap anak yang mengalami 

kesulitan bekerjasama dengan anggota kelompoknya, sehingga setiap 

siswa memiliki motivasi dan kesadaran bekerjasama dengan orang lain 

dan berani mengungkapkan pendapat. 

 

D. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan tindakan pada siklus I dan II dapat 

dinyatakan bahwa terjadi peningkatan kualitas dan hasil pembelajaran akuntansi 

melalui penggunaan metode Problem Based Learning dari siklus satu ke siklus 

berikutnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 4 berikut ini: 
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Tabel 4. Peningkatan kualitas dan hasil pembelajaran 

Aspek yang dinilai Siklus Jumlah  (%) Peningkatan 

Keaktifan siswa Siklus I 28 siswa 62.2 
selama apersepsi Siklus II 35 siswa 77.8 15.6% 

Keaktifan dalam Siklus I 32 siswa 71.1 
kelompok belajar Siklus II 38 siswa 84.4 13.3% 

Ketepatan dan ketelitian Siklus I 35 siswa 77.8 
dalam mengerjakan soal Siklus II 40 siswa 88.9 11.1% 

Ketuntasan hasil belajar Siklus I 36 siswa 80 
Siklus II 40 siswa 88.9 8.9% 

Peningkatan kualitas dan hasil pembelajaran akuntansi keuangan tersebut 

juga dapat dilihat pada grafik berikut ini : 

I

II
I

II I
II

I
II

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Jumlah 
Siswa

Siklus

GRAFIK HASIL PENELITIAN

 
Gambar 5. Grafik Hasil Penelitian 
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peneliti menemukan bahwa kualitas pembelajaran akuntansi pada siswa kelas X 

Ak 2 masih kurang optimal dimana siswa kurang antusias mengikuti pembelajaran 

dan hasil evaluasi belajarnya kurang maksimal. Oleh karena itu, peneliti 

mengadakan diskusi dengan guru kelas dan mencari solusi untuk mengatasi 

masalah tersebut, yaitu dengan menerapkan metode Problem Based Learning. 

Pembelajaran kelompok dan kegiatan bertanyajawab dalam presentasi diharapkan 

dapat membangun interaksi edukatif antara siswa dengan guru serta meningkatkan 

pemahaman melalui diskusi dalam memecahkan masalah. 

Kemudian peneliti dibantu guru kelas menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) guna melaksanakan kegiatan siklus I. Materi pada 

pelaksanaan tindakan siklus I ini adalah Jurnal Penyesuaian. Peneliti memberikan 

materi dengan mendemonstrasikan (modelling) pencatatan transaksi ke dalam 

jurnal penyesuaian. Kemudian siswa diminta mengerjakan soal dengan kelompok 

belajar mengenai materi yang telah diajarkan. Setiap kelompok terdiri dari 5-6 

siswa agar siswa dapat belajar bekerjasama dengan siswa yang lain. Setelah 

selesai, siswa diminta untuk dapat mempresentasikan hasil pekerjaannya, 

sehingga pengetahuan yang diperoleh siswa tidak hanya dari guru, melainkan juga 

dari menyaksikan secara langsung proses yang dicontohkan oleh teman sekelas. 

Dari hasil pengamatan terhadap proses belajar mengajar akuntansi pada 

siklus I masih terdapat kekurangan dan kelemahan, yaitu siswa kurang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari respon siswa pada saat 

apersepsi dan dominasi beberapa siswa dalam mengemukakan pendapatnya 

selama proses pembelajaran berlangsung. Juga dilihat dalam kegiatan kerja 

kelompok, dimana dari 6 siswa anggota kelompok, hanya 2 atau 3 orang saja yang 

mau aktif mengerjakan. Selain itu, kesempatan presentasi untuk tanya jawab 

banyak diabaikan para siswa yang tidak maju. Karena itu, peneliti mencari solusi 

dan menyusun rencana pembelajaran siklus II untuk mengatasi kekurangan dan 

kelemahan dalam pembelajaran akuntansi pada siklus I.  

Materi pembelajaran pada siklus II masih sama hanya saja cara pencatatan 

penyesuaian persediaan barang dagang menggunakan pendekatan Harga Pokok 

Penjualan. Dalam pelaksanaan siklus II ini siswa terlihat cukup antusias dengan 
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metode Problem Based Learning yang kemarin telah diterapkan, selain siswa 

menjadi aktif, siswa juga merasa tidak segan bertanya dan berdiskusi dengan 

teman satu kelompoknya untuk mencari masalah dan menemukan jawabannya. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses belajar mengajar akuntansi 

pada siklus II, kualitas pembelajaran baik hasil maupun proses sudah 

menunjukkan peningkatan. Dari segi keaktifan siswa dalam apersepsi 

menunjukkan peningkatan dari 62,2% atau 28 siswa pada siklus I menjadi 77,8% 

atau 35 siswa pada siklus II. Selama proses pembelajaran berlangsung siswa yang 

menunjukkan keaktifan mereka sebanyak 32 siswa atau 71,1% pada siklus I 

sedangkan pada siklus II sebanyak 38 siswa atau 84,4%. Dalam ketepatan dan 

ketelitian menyelesaikan soal pada siklus I terdapat 35 siswa atau 77,8%, 

sedangkan pada siklus II terdapat 40 siswa atau 88,9%. Begitupula pada 

ketuntasan hasil belajar siswa peningkatan ini ditunjukkan dari banyaknya siswa 

yang sudah mencapai batas ketuntasan minimal yaitu sebesar 80% atau sebanyak 

36 siswa pada siklus I dan  88,9% atau sebanyak 40 siswa pada siklus II. 

Siswa yang sebelumnya kurang aktif saat pembelajaran, sekarang menjadi 

lebih antusias dan lebih merespon apersepsi peneliti. Dengan merubah anggota 

kelompok ternyata membuat siswa jauh lebih aktif dalam mengerjakan tugasnya. 

Siswa yang sebelumnya tidak bisa bekerjasama dalam kelompok, pada siklus II 

ini sudah dapat bekerjasama dengan siswa lain dengan baik. Kegiatan presentasi 

dengan tanya jawab oleh peneliti juga lebih efektif.  

Meskipun begitu, masih diperlukan juga motivasi dan pendekatan dari 

peneliti untuk mendukung berhasilnya proses belajar mengajar akuntansi. Peneliti 

merasa kegiatan pemberian motivasi ini akan dapat dilaksanakan tiap saat nanti. 

Oleh sebab itu masalah yang dihadapi pada pembelajaran akuntansi sudah dapat 

teratasi dengan cara penerapan metode Problem Based Learning yang secara 

langsung dapat meningkatkan pemahaman siswa, mengaktifkan siswa dalam 

proses pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan tindakan tersebut, peneliti berhasil melaksanakan 

pembelajaran akuntansi yang menyenangkan sehingga sehingga kualitas proses 

dan hasil pembelajaran akuntansi dapat meningkat. Selain itu, peneliti juga dapat 
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meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan 

menarik. Keberhasilan pembelajaran akuntansi dengan menggunakan metode 

Problem Based Learning dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: 

1. Siswa terlihat antusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran 

akuntansi. 

2. Siswa mampu memahami materi yang telah diberikan. Hal ini terjadi karena 

siswa yang mulanya belum memahami benar materi yang disampaikan oleh 

peneliti dapat menanyakannya lebih lanjut dan leluasa baik secara langsung 

kepada peneliti maupun kepada teman satu kelompoknya. 

3. Siswa menjadi lebih menyadari pentingnya kerjasama dalam kelompok untuk 

mnyelesaikan suatu tugas bersama. Mereka terlihat aktif dalam mengikuti 

diskusi kelompok maupun diskusi pada saat presentasi. 

4. Siswa sudah tidak malu dan berani untuk maju ke depan kelas 

mempresentasikan tugas yang diberikan. Hal ini dikarenakan siswa sudah 

paham tentang materi yang akan dipresentasikan dan peneliti selalu 

memberikan motivasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membantu 

keaktifan belajar siswa. 

5. Nilai dari hasil pekerjaan yang telah diberikan peneliti menunjukkan 

peningkatan dari siklus I sampai siklus II. 
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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah peneliti 

lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan metode Problem Based 

Learning pada siswa kelas X Akuntansi 2 SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 

2008/2009 dapat meningkatkan kualitas pembelajaran akuntansi. Secara lebih 

rinci kesimpulan tersebut dijelaskan sebagai berikut : 

1. Penerapan metode Problem Based Learning membuat proses pembelajaran 

yang dilakukan menjadi lebih bervariatif, lebih menarik, dan hidup. Peneliti 

merencanakan pola pembelajaran dengan baik sehingga siswa termotivasi 

untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi melalui diskusi dalam 

kelompoknya, dan jika anggota kelompoknya tidak bisa memecahkan masalah 

mereka meminta bantuan peneliti. 

2. Metode Problem Based Learning merupakan pembelajaran yang menuntut 

partisipasi dan keaktifan siswa. Keaktifan dapat dilihat dari keaktifan bertanya 

baik kepada kelompoknya maupun kepada peneliti, serta keaktifan 

mengerjakan soal latihan atau tugas. Siswa terlihat antusias dan bersemangat 

dalam mengikuti pembelajaran akuntansi, keaktifan siswa dalam apersepsi 

menunjukkan peningkatan dari 62,2% (pada siklus I) menjadi 77,8% (pada 

siklus II). Siswa sudah tidak malu dan berani untuk maju ke depan kelas 

mempresentasikan tugas yang diberikan guru  (siswa menjadi lebih aktif). 

3. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran menjadi lebih meningkat dari 

sebelum diterapkannya metode Problem Based Learning. Siswa menjadi lebih 

menyadari pentingnya kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu 

tugas bersama. Selama proses pembelajaran berlangsung siswa yang 

menunjukkan keaktifan mereka dalam kelompok sebanyak 32 siswa pada 

siklus I sedangkan pada siklus II sebanyak 38 siswa. 

4. Siswa mampu memahami materi yang diberikan oleh guru. Hal ini bisa dilihat 

dari hasil evaluasi yang menunjukkan peningkatan pencapaian hasil belajar 
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siswa dari 80% (pada siklus I) menjadi 88,9% (pada siklus II), sedangkan 

aspek dalam ketelitian dan ketepatan menyelesaikan soal pada siklus I terdapat 

35 siswa, pada siklus II terdapat 40 siswa. 

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran akuntansi siswa kelas X Ak 2 SMK Batik 2 Surakarta antara lain 

sebagai berikut : 

1. Sarana dan prasarana sekolah yang kurang mendukung proses pembelajaran. 

Fasilitas pembelajaran yang minim menyebabkan kelancaran proses 

pembelajaran menjadi terganggu.  

2. Kemampuan siswa dalam bekerjasama dan berkomunikasi dengan siswa lain 

masih belum maksimal. Hal ini menyebabkan kemampuan siswa untuk 

bekerjasama dengan kelompok menjadi agak sulit, khususnya dengan anggota 

kelompok yang bukan dari siswa yang sudah dikenal akrab sebelumnya. 

3. Kemampuan peneliti dalam mengelola kelas, khususnya dalam merangsang 

siswa untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran masih belum optimal. 

Selama proses pembelajaran dapat dilihat siswa yang aktif biasanya 

didominasi oleh beberapa siswa tertentu. 

B. Implikasi 

 Dari hasil penelitian terbukti bahwa penerapan metode Problem Based 

Learning pada siswa kelas X Akuntansi 2 SMK Batik 2 Surakarta Tahun Ajaran 

2008/2009 dapat meningkatkan kualitas pembelajaran akuntansi. Kesimpulan 

hasil penelitian ini dapat dikaji implikasinya baik implikasi teoretis maupun 

implikasi praktis sebagai berikut : 

1. Implikasi Teoretis

Upaya peningkatan kualitas pembelajaran akuntansi perlu bertumpu pada 

kebutuhan siswa, artinya pengoptimalan penggunaan sense siswa menjadi bagian 

yang tidak terpisahkan dari pembelajaran. Menurut Boud dan Felleti (1997:15), 

Problem Based Learning adalah sebuah pendekatan untuk menyusun kurikulum 

yang melibatkan peserta didik dalam menghadapi masalah-masalah dari praktek 

yang memberikan stimulus untuk pembelajaran. Pada metode ini tujuan pada 
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aktivitas pengajaran adalah jelas bagi siswa, alokasi waktu untuk instruksi cukup 

dan kontinue, isi materi berkembang, performance siswa dimonitor dan feedback 

pada siswa diberikan segera dan berorientasi akademis. Proses pembelajaran 

Problem Based Learning yang mampu merangsang dan menantang siswa untuk 

ikut aktif dan kreatif merupakan indikator kualitas pembelajaran yang baik. 

2. Implikasi Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan metode Problem 

Based Learning di SMK Batik 2 Surakarta dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa masih kurang optimal. Terdapat kekurangan dan kelemahan 

yang terjadi selama proses pembelajaran akuntansi berlangsung. Kelemahan 

tersebut antara lain sarana dan prasarana sekolah yang kurang mendukung proses 

pembelajaran, fasilitas pembelajaran yang minim menyebabkan kelancaran proses 

pembelajaran menjadi terganggu. Kemampuan siswa untuk bekerjasama dan 

berkomunikasi baik dalam kelompok maupun dengan guru masih belum 

maksimal, khususnya siswa dengan anggota kelompok lain yang bukan dari siswa 

yang sudah dikenal akrab sebelumnya. 

Kemampuan peneliti dalam mengelola kelas, khususnya dalam 

merangsang siswa untuk ikut aktif dalam proses pembelajaran masih belum 

optimal. Selama proses pembelajaran dapat dilihat siswa yang aktif biasanya 

didominasi oleh beberapa siswa tertentu. Pengembangan model dan metode 

pembelajaran oleh guru di SMK Batik 2 Surakarta juga masih sangat minim. Dari 

pelaksanaan tindakan yang kemudian dilakukan refleksi terhadap proses 

pembelajaran, dapat dideskripsikan terdapatnya peningkatan kualitas baik proses 

maupun hasil dalam pembelajaran akuntansi. 

C. Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah dikemukakan, maka dapat 

dikemukakan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah : 

a. Lebih mengusahakan fasilitas yang dapat mendukung kelancaran kegiatan 

belajar mengajar. 
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b. Hendaknya mendorong dan memotivasi guru untuk selalu berusaha 

mengembangkan model dan metode pembelajaran yeng merangsang siswa 

untuk aktif dan lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. 

2. Bagi Guru: 

a. Hendaknya guru selalu meningkatkan kemampuannya dalam 

mengembangkan dan menyampaikan materi serta dalam mengelola kelas, 

sehingga kualitas pembelajaran dapat terus meningkat seiring dengan 

peningkatan kemampuan yang dimilikinya. 

b. Kepada guru yang belum menerapkan metode Problem Based Learning 

dapat menerapkan metode tersebut dalam pembelajaran akuntansi agar 

pemahaman siswa menjadi lebih meningkat yang tentunya disesuaikan 

dengan materi dan kondisi siswa. 

c. Kerjasama guru dan siswa selama proses pembelajaran harus diperhatikan 

sehingga suasana pembelajaran menjadi lebih kondusif dan siswa dapat 

lebih mudah memahami materi pembelajaran. 

3. Bagi Siswa : 

a. Hendaknya dapat bekerjasama dalam arti yang positif, baik dengan guru 

maupun dengan siswa yang lain dalam proses belajar mengajar. 

b. Siswa hendaknya mampu memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik 

dimana hal ini pada akhirnya akan sangat bermanfaat bagi siswa.  
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CATATAN LAPANGAN 1 

 

Hari/Tanggal : Jumat, 8 Mei 2009  

Waktu : Jam 10.15 – 11.45 WIB 

Data Kelas : Kelas X Akuntansi 2 SMK Batik 2 Surakarta 

Model Pembelajaran : Ceramah 

Tema Pembelajaran : Pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan neraca 

saldo 

Jumlah Siswa : 46 siswa 

Jenis : Observasi mendalam (survei awal) 

 

Deskripsi : 

Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan salam kemudian menanyakan 

apakah ada siswa yang tidak masuk. Setelah mengabsen siswa guru langsung 

menuju papan tulis menggambar kolom jurnal khusus dan meminta siswa untuk 

membuka pekerjaan rumah dari LKS yang telah diperintahkan untuk dikerjakan. 

Beberapa siswa antusias membuka LKS mereka, namun ada juga yang hanya 

diam saja dan melihat. Dari pengamatan yang dilakukan banyak sekali siswa yang 

belum mengerjakan tugasnya. Hampir 50% siswa tidak mengerjakan dan sebagian 

yang mengerjakan pun belum menyelesaikan pekerjaan mereka.  

Guru memanggil siswa yang kemudian diminta mengerjakan tugas mereka 

di depan kelas dan membahasnya. Dari 29 transaksi yang tersedia, guru 

mengambil 10 transaksi yang mewakili untuk dijelaskan. 10 siswa yang maju ke 

depan kelas, 4 diantaranya perlu dibantu untuk menyelesaikan tugasnya di depan. 

Guru sangat sabar dalam memberikan materi dan penjelasan bahkan guru sering 

mendekati siswa yang bertanya secara individu. Umumnya siswa lebih suka guru 

memberi penjelasan secara individu dibanding penjelasan secara luas di depan 

kelas. 

Guru mengamati hasil pekerjaan para siswa. Siswa yang belum mengerjakan 

tampak santai menjawab bukunya tertinggal dan lain-lain. Ada pula yang 

mengatakan belum mengerti sama sekali materinya. Guru menutup pelajaran 
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dengan memberikan pekerjaan rumah dari LKS lagi yang akan dibahas kembali 

pada pertemuan berikutnya dan meminta siswa untuk mengumpulkan tugasnya 

nanti untuk mendisiplinkan siswa.  

 

Refleksi : 

Kegiatan belajar mengajar sudah berjalan cukup baik, namun terdapat 

beberapa hal yang harus diperbaiki, antara lain kurang tegasnya guru terhadap 

siswa yang tidak mengerjakan tugas. Ini menjadikan siswa malas akan bertambah 

malas lagi karena kurangnya dorongan. Guru juga tidak mempersiapkan kondisi 

siswa pada awal pembelajaran, guru langsung saja membuat kolom-kolom jurnal 

untuk mengerjakan tugas di depan tanpa melakukan kegiatan apersepsi. Guru 

hanya membahas tugas dari LKS.  

Siswa cenderung untuk bertanya secara privat atau individu dengan maju ke 

meja guru atau memanggil guru ke tempat duduk mereka. Guru tidak mungkin 

menolak menjelaskan karena siswa lain pun tampak sibuk mengerjakan tugas 

yang seharusnya sudah dikerjakan di rumah. Dengan memberikan penjelasan per 

individu sangat tidak efektif. Tidak menghemat waktu maupun tenaga. Padahal 

kemungkinan yang ditanyakan oleh siswa-siswa ini adalah hal yang sama. Ada 

baiknya guru menjelaskan dengan cara berdiri di depan kelas kepada semua siswa 

sekaligus. 

Siswa-siswa cenderung gaduh karena saat guru sedang menjelaskan kepada 

siswa yang satu maka siswa yang lain akan mengerubut atau ada yang berdiskusi 

sendiri. Sedangkan siswa yang malu atau malas bertanya hanya diam saja di 

tempat duduk mereka. Bahkan beberapa siswa ada yang tiduran karena bosan 

dengan pembelajaran yang monoton. 
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CATATAN LAPANGAN 2 

 

Hari/Tanggal : Senin, 11 Mei 2009 

Waktu : Jam 07.00  - 10.00 WIB  

Data Kelas : Kelas X Akuntansi 2 SMK Batik 2 Surakarta 

Model Pembelajaran : Problem-Based Learning 

Tema Pembelajaran : Melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal 

penyesuaian 

Jumlah Siswa : 46 siswa 

Jenis : Observasi mendalam (siklus 1) 

 

Deskripsi :

Peneliti memulai kegiatan pembelajaran dengan salam kemudian melakukan 

presensi siswa, siswa yang tidak masuk pada pembelajaran hari ini adalah Tias 

Atanti dikarenakan sakit. Setelah itu peneliti memberikan motivasi kepada siswa 

pada kegiatan awal pembelajaran, cara ini ditempuh agar siswa memiliki 

semangat untuk menjalani proses pembelajaran. Peneliti menunjuk siswa untuk 

menjawab pertanyaan mengenai materi jurnal khusus dan neraca saldo yang telah 

disampaikan guru sebagai pengetahuan awal siswa pada pertemuan sebelumnya. 

Keaktifan siswa sudah cukup baik dilihat dari banyaknya siswa yang menjawab 

pertanyaan dan mengajukan pertanyaan, yaitu sekitar 28 siswa.  

Setelah kegiatan apersepsi peneliti mulai menjelaskan rencana pembelajaran 

hari ini. Peneliti menyampaikan materi jurnal penyesuaian yang akun persediaan 

barang dagangnya menggunakan metode ikhtisar laba/ rugi. Mula-mula peneliti 

memberikan contoh 9 akun yang perlu disesuaikan. Peneliti memberikan 

demonstrasi (pemodelan) mengenai bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian 

dari contoh transaksi tersebut yang digambarkan di papan tulis white board. Siswa 

diperbolehkan mencoba mendemonstrasikan ke depan, dan ada 6 siswa yang 

mencoba, yaitu Diah, Dwi, Oti, Riska, Uun, dan Vivin. Peneliti memberi 

kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal yang mereka rasa belum jelas. 

Pada awalnya tidak ada siswa yang mau bertanya, namun akhirnya peneliti 
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memberikan beberapa pertanyaan secara bergilir dan apabila siswa tidak dapat 

menjawab maka akan dilemparkan ke siswa yang lain. 

Setelah kegiatan tanya jawab, peneliti menjelaskan tentang metode 

pembelajaran yang akan digunakan yaitu Problem Based Learning. Pada saat 

pemberian penjelasan ini, sebagian besar siswa memperhatikan dengan baik. 

Beberapa siswa tampak masih bingung mengenai mekanisme pembelajaran 

Problem Based Learning dan suasana menjadi ramai, hal ini dapat dimaklumi 

karena siswa masih asing atau belum terbiasa dengan metode pembelajaran ini. 

Siswa  diberi penjelasan tentang kegiatan pembelajaran hari ini dimana siswa 

diminta membentuk kelompok belajar untuk mengerjakan tugas mengidentifikasi 

permasalahan dengan materi jurnal penyesuaian yang harus dipecahkan bersama 

dengan waktu yang ditentukan. Masing-masing kelompok beranggotakan 6 siswa. 

Siswa diberi kebebasan memilih teman satu kelompoknya agar mereka lebih 

nyaman dan bersemangat. 

Peneliti meminta siswa untuk bergabung dengan kelompok yang tadi telah 

dipilih. Terjadi kekacauan karena siswa masih malas-malasan untuk beranjak dari 

tempat duduknya. Setelah mereka bergabung dengan anggota kelompoknya, 

peneliti meminta mereka untuk duduk dalam posisi melingkar agar mudah 

berkomunikasi dengan kelompoknya. Anggota kelompok mendapat tugas sendiri-

sendiri: siswa no. 1 bertugas mencatat hasil pekerjaan kelompok untuk 

dikumpulkan, siswa no. 2 bertugas mencatat hasil pekerjaan kelompok di depan 

kelas pada saat presentasi, siswa no. 3, 4, 5, dan 6 bertugas untuk menjelaskan 

hasil pekerjaan kelompok secara bergantian. Pembagian tugas diserahkan kepada 

kelompok masing-masing. 

Diskusi berlangsung lancar meskipun awalnya masih banyak yang ramai dan 

hanya beberapa siswa yang mengerjakan. Peneliti berkeliling untuk mengawasi 

jalannya kerja kelompok. Begitu seterusnya sampai keadaan mulai tertib. Dapat 

dilihat sebanyak 32 siswa sudah tampak begitu antusias berdiskusi dan tekun 

mengerjakan. Sebagian besar siswa sudah mengerjakan dengan benar meskipun 

ada beberapa siswa yang mengerjakan tetapi masih kurang lengkap dan kurang 

teliti dalam pengerjaan soal. 
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Setelah waktu 1 jam pelajaran yang ditetapkan untuk berdiskusi berakhir, 

dua kelompok diminta mempresentasikan tugasnya. Awalnya peneliti akan 

menunjuk dua kelompok secara acak, tetapi peneliti menanyakan terlebih dahulu 

apakah ada kelompok yang secara sukarela maju ke depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya. Belum ada kelompok siswa yang berani 

mengajukan diri. Peneliti akhirnya menunjuk 2 kelompok dan memberikan sedikit 

motivasi agar mereka berani tampil ke depan, yaitu kelompok Ayu Nawang (Kel. 

3) dan kelompok Eva Galuh (Kel. 6). Kesempatan presentasi diberikan pada dua 

kelompok saja agar lebih efektif dan tiap kelompok diminta mengerjakan 5 

transaksi jurnal penyesuaian dan diberi waktu 15 menit. 

Selama presentasi, keenam anggota kelompok Ayu Nawang (Kel. 3) aktif 

mempresentasikan hasil kerja kelompoknya meskipun pada awalnya anggota 

kelompok tersebut terlihat masih kaku. Peneliti mengawasi jalannya presentasi 

sambil berkeliling dan membuka kegiatan diskusi/ tanya jawab bagi siswa atau 

kelompok lain yang ingin menyanggah kelompok presenter. Kelompok Eva Galuh 

(Kel. 6) mendapat kesempatan kedua presentasi, dan berjalan cukup baik. Peneliti 

memberikan stimulus dan umpan agar siswa bisa berfikir dan berani 

mengungkapkan pendapatnya. 

Setelah siswa mengumpulkan hasil kerja kelompok mereka untuk penilaian, 

peneliti meminta siswa untuk meninggalkan kelompok dan duduk kembali ke 

tempat masing-masing. Siswa mempersiapkan diri untuk mengerjakan evaluasi 

akhir atas materi yang telah dibahas. Peneliti membagikan soal untuk evaluasi 

akhir berupa soal uraian dan meminta agar siswa dalam mengerjakan tidak saling 

bekerja sama. Meskipun pada awal evaluasi sudah terdapat sebagian kecil siswa 

yang bekerjasama tetapi peneliti berusaha memberi teguran dan peringatan.  

Peneliti mengawasi dengan baik agar hasil dari evaluasi dapat 

mencerminkan kemampuan mereka dan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengerjakan soal dengan tertib dan tenang. Setelah waktu yang ditetapkan 

untuk mengerjakan evaluasi sudah habis, siswa diminta mengumpulkan lembar 

jawab soal yang sudah selesai dikerjakan. Peneliti membuat kesimpulan dari 

materi yang sudah diajarkan kemudian menutup pembelajaran dengan salam. 
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Refleksi : 

Setelah pembelajaran selesai, siswa mengungkapkan bahwa peneliti dalam 

menjelaskan materi dan memberikan contoh atau mendemonstrasikan pengerjaan 

soal terlalu cepat dan kurang keras sehingga sulit untuk diikuti, siswa harus 

meminta peneliti mengulangi kembali. Peneliti sebaiknya lebih memperhatikan 

volume suara dan kejelasan pengucapan kalimat agar siswa tidak mengalami 

kebingungan. Peneliti masih harus meluangkan waktu untuk melakukan 

pendekatan dan monitoring yang merata kepada semua siswa, sehingga setiap 

siswa yang mengalami kesulitan akan mudah teratasi. 

Peneliti lebih kreatif dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

kondusif sehingga siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Peneliti harus 

memberikan penghargaan kepada siswa yang bisa bekerjasama dan 

menyelesaikan tugas dengan benar, teliti, dan lebih cepat daripada siswa yang 

lain. Penghargaan ini bertujuan agar untuk memacu semangat setiap siswa untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan rapi. 

Selain dari segi peneliti, siswa juga masih banyak yang kurang konsentrasi 

dalam mengikuti pembelajaran, saat pemberian apersepsi beberapa dari mereka 

bermain sendiri. Pada saat kerja kelompok beberapa siswa mengabaikan tugas 

dalam kelompoknya, terutama Mellyana F, Henny P, dan Nita Indri. Siswa hanya 

akan bertanya kepada peneliti apabila peneliti melakukan pendekatan. Oleh 

karena itu, peran peneliti sebagai fasilitator sangatlah dibutuhkan dalam konteks 

seperti ini. Keterampilan berkomunikasi di depan kelas seperti pada saat 

presentasi masih kurang. Peneliti sebaiknya memberikan masukan bagaimana 

berkomunikasi dengan baik dalam hal ini waktu presentasi, memberikan pendapat 

dan bertanya. 

Dari segi ketuntasan belajar, masih terdapat 9 siswa yang tidak tuntas dalam 

mengerjakan ujian dan dengan kesalahan yang cukup fatal. Siswa yang sudah 

mencapai standar nilai 70 ke atas sebanyak 36 siswa (80% dari 45 siswa) dan 

siswa tersebut dapat dinyatakan sudah mencapai ketuntasan hasil belajar. Nilai 

tertinggi adalah 90, nilai terendah adalah 60 dan nilai rata-rata kelas sudah cukup 

baik, yaitu 74,4 dibanding sebelum diterapkannya siklus I yaitu hanya 67,3. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 1 

 

Sekolah  : SMK Batik 2 Surakarta 

Mata Pelajaran : Akuntansi 

Kelas / Semester : X Ak 2 / Genap 

Standar Kompetensi : Menyelesaikan Siklus Akuntansi 

Perusahaan Jasa dan Dagang 

Kompetensi Dasar : Membuat jurnal penyesuaian 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

 

1. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

a. Dokumen jurnal penyesuaian teridentifikasi 

b. Akun yang didebit dan dikredit teridentifikasi 

c. Jumlah rupiah akun yang didebit dan dikredit teridentifikasi 

d. Jurnal penyesuaian tercatat 

2. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah membaca modul dan mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa 

diharapkan dapat : 

a. Menyediakan dokumen data penyesuaian dengan benar 

b. Menyusun jurnal penyesuaian dengan benar 

3. MATERI PEMBELAJARAN (Terlampir) 

a. Ayat – ayat penyesuaian 

b. Dokumen jurnal penyesuaian 

4. METODE PEMBELAJARAN 

Metode : Problem Based Learning 

5. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

a. Kegiatan Awal : Membuka pelajaran dengan memberikan apersepsi. 

b. Kegiatan Inti : Menjelaskan penyusunan jurnal penyesuaian. 

c. Kegiatan Akhir : Membuat kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan 

dan menutup dengan salam. 
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6. SUMBER BELAJAR/ BAHAN/ ALAT 

a. Akuntansi 1A: Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa (Drs. Toto Sucipto,dkk., 

Yudhistira: Jakarta) 

b. Akuntansi 1B: Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang (Drs. Toto 

Sucipto,dkk., Yudhistira: Jakarta) 

c. Pelajaran Akuntansi SMU 1 (Yoga Firdaus,dkk., Erlangga: Jakarta) 

d. Papan tulis, spidol dan kapur (alat tulis), penggaris, kalkulator 

7. PENILAIAN 

a. Tes tertulis 

b. Hasil pengamatan 

1). Siswa yang aktif berdiskusi dalam kelompok diberi nilai A 

2). Siswa yang kurang aktif berdiskusi dalam kelompok diberi nilai B 

3). Siswa yang presentasi mendapat nilai A 

4). Penilaian dalam mengerjakan jurnal setiap transaksi dinilai 20 

Total Skor 100 

 



94

Skenario Pembelajaran Siklus I 

Kegiatan Pembelajaran ( 4 x 45 menit)

Kegiatan awal (10 menit)

1. Salam pembuka dan mengadakan absensi kehadiran siswa. 

2. Peneliti mengecek kondisi siswa dan kondisi kelas dengan tujuan untuk 

menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif. 

 

Kegiatan inti (160 menit)

1. Mengulangi sedikit materi terdahulu yang masih ada kaitannya dengan materi 

yang akan diajarkan dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa (tanya 

jawab) agar peneliti tahu seberapa jauh pemahaman siswa. 

2. Peneliti menjelaskan materi dan mendemonstrasikan (memberikan contoh) 

cara membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang dengan pendekatan 

Ikhtisar Laba Rugi dan mekanisme metode Problem Based Learning. Siswa 

memperhatikan dengan seksama. 

3. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami materi yang 

telah disampaikan dan membuka kesempatan untuk tanya jawab. 

4. Siswa diminta membentuk kelompok belajar untuk mengerjakan tugas 

mengidentifikasi permasalahan dengan materi jurnal penyesuaian yang harus 

dipecahkan bersama dengan waktu yang telah ditentukan. Masing-masing 

kelompok beranggotakan 6 siswa. Siswa diberi kebebasan memilih teman satu 

kelompoknya agar mereka lebih nyaman dan bersemangat. 

5. Peneliti memberitahukan bahwa soal latihan tersebut diharapkan dapat 

dipresentasikan siswa sesuai dengan tugas masing-masing. 

6. Peneliti menunjuk dua kelompok secara acak untuk mempresentasikan 

tugasnya. 

7. Selama presentasi berlangsung, siswa kelompok lain diberi kesempatan untuk 

bertanya pada kelompok yang sedang mempresentasikan di depan kelas dan 

berdiskusi. 
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8. Peneliti mengawasi dengan baik agar suasana pembelajaran tetap tertib dan 

tenang. 

9. Setelah dua kelompok mendapat giliran presentasi dan lembar kerja juga telah 

selesai dikoreksi, mengumpulkan hasil kerja mereka untuk penilaian. 

10. Peneliti meminta siswa untuk meninggalkan kelompok dan duduk kembali ke 

tempat masing-masing. Siswa mempersiapkan diri untuk mengerjakan 

evaluasi akhir atas materi yang telah dibahas. 

11. Peneliti membagikan soal untuk evaluasi akhir berupa soal uraian dan 

meminta agar siswa dalam mengerjakan tidak saling bekerja sama. 

12. Peneliti mengawasi dengan baik agar hasil dari evaluasi dapat mencerminkan 

kemampuan mereka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengerjakan soal dengan tertib dan tenang. 

 

Kegiatan akhir (10 menit)

1. Peneliti meminta lembar jawab soal. 

2. Peneliti membuat kesimpulan dari materi, tugas yang sudah dibahas dan 

mereview pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi yang sudah berikan agar 

siswa mengetahui letak kesalahannya secara garis besar. 

3. Salam penutup. 
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LAMPIRAN 

Materi Pembelajaran 

JURNAL PENYESUAIAN 
Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pokok 

usahanya membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa melakukan 

pengubahan terhadap sifat barang. Akuntansi yang digunakan dalam perusahaan 

dagang tidak jauh berbeda dengan yang digunakan pada perusahaan jasa. 

Perbedaannya hanya pada perusahaan dagang akan muncul akun-akun yang 

berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dagang, pengembalian barang 

dagang yang telah dijual atau dibeli, potongan penjualan, dan potongan 

pembelian. 

Dalam neraca saldo, saldo debit dan kredit walaupun sudah seimbang belum 

semuanya menunjukkan data yang sebenarnya. Terdapat beberapa saldo akun 

yang perlu penyesuaian. Untuk itu perlu dinilai kembali saldo akun-akun tersebut 

dengan terlebih dahulu dibuatkan bukti transaksi penyesuaian. Bukti transaksi 

penyesuaian merupakan bukti intern perusahaan, biasa disebut dengan bukti 

memorial. Bukti memorial digunakan sebagai dasar pencatatan jurnal 

penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk 

mencatat transaksi-transaksi intern perusahaan yang terjadi pada akhir periode 

akuntansi guna mengadakan penyesuaian terhadap akun-akun buku besar agar 

menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 

Akun-akun yang perlu disesuaikan : 

1. Persediaan barang dagangan    

2. Beban yang masih harus dibayar    

3. Beban dibayar di muka     

4. Pendapatan yang masih harus diterima   

5. Pendapatan diterima di muka    

6. Perlengkapan 

7. Penyusutan aktiva tetap yang belum dicatat 

8. Piutang tak tertagih 

9. Kesalahan catatan akuntansi yang baru diketahui setelah neraca saldo dibuat 
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1. Persediaan barang dagangan 

 Terdapat 2 macam cara penyesuaian persediaan barang dagangan : 

a) Dibuka akun Ikhtisar Laba Rugi  

b) Dibuka akun Harga Pokok Penjualan (HPP) 

 Contoh : 

 Persediaan barang dagang (awal)   Rp   4.500.000,00 
 Pembelian      Rp 35.500.000,00 
 Beban angkut pembelian    Rp      850.000,00 
 Retur pembelian     Rp      175.000,00 
 Potongan pembelian    Rp      145.000,00 
 Persediaan barang dagang (akhir)   Rp   5.250.000,00 
 
a. Dibuka akun Ikhtisar Laba Rugi 

1) Memindah saldo awal persediaan barang dagang ke akun Ikhtisar Laba 

Rugi 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Ikhtisar laba rugi 
 Persediaan barang dagang 

 4.500.000 00
4.500.000 00

2) Mencatat saldo akhir persediaan barang dagang ke akun Ikhtisar Laba Rugi 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Persediaan barang dagang 
 Ikhtisar laba rugi 

 5.250.000 00
5.250.000 00

b. Dibuka akun Harga Pokok Penjualan (HPP) 

1) Memindah saldo akun yang sifatnya menambah HPP ke akun HPP 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Harga Pokok Penjualan 
 Persediaan barang dagang 
 Pembelian 
 Beban angkut pembelian 

 40.850.000 00
4.500.000

35.500.000
850.000

00 
00 
00
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2) Memindah saldo akun yang sifatnya mengurangi HPP ke akun HPP 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Persediaan barang dagang 
Retur pembelian 
Potongan pembelian 
 Harga Pokok Penjualan 

 5.250.000
175.000
145.000

00 
00 
00 
 5.570.000 00

2. Beban yang masih harus dibayar 

Contoh :  

Dalam neraca saldo suatu perusahaan tanggal 31 Desember 2007 akun Utang 

Bank menunjukkan saldo Rp 100.000.000,00. Bank menetapkan bunga 2,5 % 

per bulan atas sisa pinjaman. 

Jawab : Bunga untuk bulan Desember Rp 2.500.000,00 ( 2,5 % x  

Rp100.000.000,00 ). Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Beban bunga 
 Utang bunga 

 2.500.000 00
2.500.000 00

3. Beban dibayar di muka 

Contoh :  

Pada tanggal 1 Maret 2008 perusahaan mengeluarkan kas sebesar 

Rp36.000.000,00 untuk sewa gedung kantor selama 3 tahun. 

a. Dicatat sebagai aktiva / harta 

 Selama tahun 2008 (Mar – Des) adalah 10 bulan. Jadi sebesar 10/36 x  

Rp36.000.000,00 = Rp 10.000.000,00. Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Beban sewa 
 Sewa dibayar di muka 

 10.000.000 00
10.000.000 00
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b. Dicatat sebagai beban 

Jika dibuat penyesuaian, maka yang dicatat adalah sewa dibayar di muka 

selama 26 bln (36 bln-10 bln) yaitu 1 Jan 2009 – 28 Feb 2011. Jadi 26/36 x 

Rp36.000.000,00 = Rp 26.000.000,00. Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Sewa dibayar di muka 
 Beban sewa 

 26.000.000 00
26.000.000 00

4. Pendapatan yang masih harus diterima ( Piutang pendapatan ) 

Contoh :  

Suatu perusahaan menyimpan uang di Bank Pasifik Rp 10.000.000,00 pada 1 

Sept 2007 dengan suku bunga 18 % per tahun. Bunga diterima setiap 6 bulan 

sekali (1 Maret dan 1 September). 

Jawab : Bunga akan diterima 1 Maret 2008 sehingga 1 Sept ’07 – 31 Des ‘07 

terdapat bunga yang ditunda penerimaannya : 4/12 x 18 % x Rp 10.000.000,00 

= Rp 600.000,00. Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Piutang bunga 
 Pendapatan bunga 

 600.000 00
600.000 00

5. Pendapatan diterima di muka 

Contoh :  

Pada tanggal 1 April 2007 perusahaan melakukan usaha menyewakan gedung 

kantor dan menerima pembayaran sewa untuk masa 1 tahun Rp 12.000.000,00 

a. Dicatat sebagai utang 

 1 Apr 2007 – 31 Des 2007 sudah berjalan 9 bulan. Jadi sebesar 9/12 x  

Rp12.000.000,00 = Rp 9.000.000,00 

Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 
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Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Sewa diterima di muka 
 Pendapatan sewa 

 9.000.000 00
9.000.000 00

b. Dicatat sebagai pendapatan 

Jika dibuat penyesuaian, sisanya harus diakui sebagai pendapatan thn 2008 

yaitu 3 bln (1 Jan 2008 – 31 Mar 2008). Jadi sebesar 3/12 x Rp 12.000.000,00 

= Rp 3.000.000,00. Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Pendapatan sewa 
 Sewa diterima dimuka 

 3.000.000 00
3.000.000 00

6. Perlengkapan 
Dalam Neraca Saldo, akun Perlengkapan menunjukkan saldo debet sebesar 

Rp5.000.000,00. Dan pada akhir periode diketahui sisa perlengkapan seharga 

Rp1.000.000,00. 

Maka penyesuaiannya adalah perlengkapan yang telah habis dipakai sebesar 

Rp 4.000.000,00 (Rp 5.000.000,00 - Rp 1.000.000,00). Jurnal penyesuaiannya 

adalah : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Beban Perlengkapan 
 Perlengkapan 

 4.000.000 00
4.000.000 00

Dalam Neraca Saldo, akun Beban Perlengkapan menunjukkan saldo debet 

Rp5.000.000,00. Dan pada akhir periode diketahui sisa perlengkapan seharga 

Rp 1.000.000,00. 

Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 
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Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Perlengkapan 
 Beban perlengkapan 

 1.000.000 00
1.000.000 00

7. Penyusutan Aktiva Tetap 

Contoh :  

Harga perolehan suatu Mesin adalah Rp 65.000.000,00 dengan umur 

ekonomis 15 tahun dan nilai residu Rp 5.000.000,00. 

Jika dihitung menggunakan metode garis lurus, maka nilai penyusutannya 

adalah: 

Harga perolehan – Nilai residu = Rp 65.000.000,00 - Rp 5.000.000,00 =
Umur ekonomis    15 tahun 

Rp 4.000.000,00. Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Beban penyusutan mesin 
 Akumulasi peny. mesin 

 4.000.000 00
4.000.000 00

Saldo debet Gedung pada akhir tahun 2008 adalah Rp 200.000.000,00 dan 

saldo kredit Akumulasi Penyusutan Gedung Rp 20.000.000,00. Pada akhir 

tahun ada keterangan bahwa gedung disusutkan 10% dari harga buku.

Beban penyusutan = 10% x (Rp 200.000.000,00 - Rp 20.000.000,00) = 

Rp18.000.000,00. Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Beban penyusutan gedung 
 Akumulasi peny. gedung 

 18.000.000 00
18.000.000 00

Saldo debet Peralatan pada akhir tahun 2008 adalah Rp 10.000.000,00 dan 

saldo kredit Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp 4.000.000,00. Pada akhir 

tahun ada keterangan bahwa Peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan.
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Beban penyusutan = 10% x Rp 10.000.000,00 = Rp 1.000.000,00 

Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Beban penyusutan peralatan 
 Akumulasi peny. peralatan 

 1.000.000 00
1.000.000 00

8. Piutang Tak Tertagih 

Kadangkala tidak semua piutang dapat ditagih, ada debitor yang karena 

sesuatu tidak membayar utangnya. Maka perlu diadakan pencatatan akun 

kerugian piutang tak tertagih melalui jurnal penyesuaian. Ada dua metode 

untuk mencatat : 

a. Metode Langsung 

Kerugian piutang tak tertagih dicatat pada saat piutang benar-benar tak dapat 

ditagih. 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 

Des 

 

31 Kerugian piutang tak tertagih 
 Piutang Usaha 

 Rp xxx  
Rp xxx 

 

b. Metode Tidak Langsung / Cadangan 

Pada waktu terjadinya piutang, langsung dibuat taksiran besarnya kerugian 

piutang tak tertagih. 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 

Des 

 

31 Kerugian piutang tak tertagih 
 Cadangan piut. tak tertagih

Rp xxx  
Rp xxx 

 

Dan ketika tidak bisa diharapkan lagi pembayarannya, baru dibebankan ke 

cadangan kerugian piutang. Jurnal penyesuaiannya sebagai berikut : 
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Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 

Des 

 

31 Cadangan piut. tak tertagih  
 Piutang usaha                     

Rp xxx  
Rp xxx 

 

9. Pembetulan Kesalahan 

a. Kesalahan jumlah rupiah 

Menerima pelunasan piutang usaha Rp 750.000,00 dicatat menerima Rp 

570.000,00. 

Seharusnya :
Kas   Rp 750.000,00 
 Piutang Usaha    Rp 750.000,00 

Keliru dicatat :
Kas   Rp 570.000,00 

Piutang Usaha    Rp 570.000,00 

Jadi kas harus ditambah sebesar Rp 180.000,00 (Rp 750.000,00 - Rp 

570.000,00). 

Jurnal penyesuaian :
Kas   Rp 180.000,00 

Piutang Usaha    Rp 180.000,00 
 

b. Kesalahan nama akun 

Membayar Beban Bunga sebesar Rp 500.000,00 dicatat sebagai membayar 

Beban Gaji. 

Seharusnya :
Beban bunga  Rp 500.000,00 
 Kas     Rp 500.000,00 

Keliru dicatat :
Beban gaji   Rp 500.000,00 
 Kas     Rp 500.000,00 

Jurnal penyesuaian :
Beban bunga  Rp 500.000,00 
 Beban gaji    Rp 500.000,00 
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c. Kombinasi dari beberapa kesalahan 

Menerima pendapatan sewa Rp 600.000,00 dicatat sebagai membayar beban 

asuransi Rp200.000,00. 

Seharusnya :
Kas   Rp 600.000,00 
 Pendapatan sewa   Rp 600.000,00 

Keliru dicatat :
Beban asuransi  Rp 200.000,00 
 Kas     Rp 200.000,00 

Jurnal penyesuaian :
Kas   Rp 200.000,00 

Beban asuransi   Rp 200.000,00 

Kas   Rp 600.000,00 
 Pendapatan sewa   Rp 600.000,00 
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Tugas Kelompok 

Buatlah soal tentang ayat-ayat penyesuaian yang menyangkut akun-akun yang 

telah ditentukan pada masing-masing kelompok sertakan pula jawabannya ! 

Kelompok 1 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban yang masih harus dibayar 

3. Pendapatan diterima di muka 

4. Perlengkapan 

5. Pembetulan kesalahan 

 

Kelompok 2 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban dibayar di muka 

3. Pendapatan yang masih harus diterima 

4. Pendapatan diterima di muka 

5. Piutang tak tertagih 

Kelompok 3 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban yang masih harus dibayar 

3. Pendapatan diterima di muka 

4. Piutang tak tertagih 

5. Perlengkapan 

 

Kelompok 4 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban dibayar di muka 

3. Pendapatan yang masih harus diterima 

4. Pembetulan kesalahan 

5. Penyusutan aktiva tetap 

 

Kelompok 5 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban yang masih harus dibayar 

3. Beban dibayar di muka 

4. Pendapatan diterima di muka 

5. Perlengkapan 

 

Kelompok 6 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban dibayar di muka 

3. Pendapatan yang masih harus diterima 

4. Penyusutan aktiva tetap 

5. Perlengkapan 

 

Kelompok 7 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban yang masih harus dibayar 

3. Pendapatan diterima di muka 

4. Piutang tak tertagih 

5. Penyusutan aktiva tetap 

Kelompok 8 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban dibayar di muka 

3. Pendapatan yang masih harus diterima 

4. Pembetulan kesalahan 

5. Piutang tak tertagih 
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Soal Evaluasi Siklus I 

Data penyesuaian yang dimiliki oleh PD ANUGERAH per 31 Desember 2008 

sebagai berikut: 

1. Rekening koran yang diterima dari bank menunjukkan bahwa bank mendebit 

beban administrasi bank sebesar Rp 250.000,00 dan mengkredit jasa giro 

(bunga) sebesar Rp 550.000,00 dan penerimaan dari debitur sebesar Rp 

4.000.000,00 (BM01) 

2. Saldo debit persediaan barang dagang menggunakan metode ikhtisar laba rugi 

Rp 14.650.000,00 (BM02) 

Saldo debit perlengkapan toko Rp 4.450.000,00 

Saldo debit perlengkapan kantor Rp 3.650.000,00 

Nilai persediaan per 31 Desember 2008 sebagai berikut: 

a. Persediaan barang dagangan Rp 9.650.000,00 

b. Perlengkapan toko Rp 1.450.000,00 

c. Perlengkapan kantor Rp 1.650.000,00 

3. Saldo debit peralatan kantor sebesar Rp 16.000.000,00, penyusutan per tahun 

5% dari harga beli (BM03) 

4. Saldo debit asuransi dibayar di muka sebesar Rp 4.800.000,00  untuk masa 

satu tahun, terhitung mulai Oktober 2007 (BM04) 

5. Saldo debit beban iklan sebesar Rp 4.500.000,00 untuk 30x penerbitan. Per 31 

Desember 2008 telah diterbitkan sebanyak 17x (BM05) 

6. Sewa yang masih harus diterima sebesar Rp 2.600.000,00 (BM06) 

7. Saldo debit beban pajak penghasilan sebesar Rp 9.500.000,00. pajak 

penghasilan per 31 Desember 2008 sebesar Rp 11.600.000,00 (BM07) 

Buatlah jurnal penyesuaian atas data transaksi di atas! 

Akun tambahan sebagai berikut : 

Kas    

Piutang Dagang 

Piutang sewa  

Iklan dibayar di muka 

Akum. Peny. Peralatan kantor 

Utang pajak penghasilan 

Pendapatan sewa 

Pendapatan bunga 

Ikhtisar Laba/ Rugi 

B. perlengkapan toko 

B. perlengkapan kantor 

B. asuransi 

B. peny. peralatan kantor 

B. administrasi bank 
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi Siklus I 

PD ANUGERAH 

Jurnal Penyesuaian 

Per 31 Desember 2008 

 

Tanggal Keterangan Ref D (Rp) K (Rp) 

Des 31 Kas  4.300.000

2008 Beban Administrasi Bank  250.000

Pendapatan Bunga  550.000

Piutang Dagang  4.000.000

31 Ikhtisar Laba/ Rugi  14.650.000

Persediaan Barang Dagangan  14.650.000

Persediaan Barang Dagangan  9.650.000

Iktisar Laba/ Rugi  9.650.000

Beban Perlengkapan Toko  3.000.000

Perlengkapan Toko  3.000.000

Beban Perlengkapan Kantor  2.000.000

Perlengkapan Kantor  2.000.000

31 Beban Penyusutan Peralatan Kantor  800.000

Akum. Peny. Peralatan Kantor  800.000

31 Beban Asuransi  1.200.000

Asuransi dibayar di muka  1.200.000

31 Iklan dibayar di muka  1.950.000

Beban Iklan  1.950.000

31 Piutang Sewa  2.600.000

Pendapatan Sewa  2.600.000

31 Beban Pajak Penghasilan  2.100.000

Utang Pajak Penghasilan  2.100.000

Penilaian dalam mengerjakan setiap jurnal dinilai 10. 

Total Skor 100. 
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CATATAN LAPANGAN 3 

 

Hari/Tanggal : Senin, 18 Mei 2009 

Waktu : Jam 07.00  - 10.00 WIB  

Data Kelas : Kelas X Akuntansi 2 SMK Batik 2 Surakarta 

Model Pembelajaran : Problem-Based Learning 

Tema Pembelajaran : Melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal 

penyesuaian 

Jumlah Siswa : 46 siswa 

Jenis : Observasi mendalam (siklus 2) 

 

Deskripsi :

Peneliti memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengecek 

kehadiran siswa, siswa yang tidak mengikuti pembelajaran hari ini adalah Heny 

Pujiastuti dikarenakan sakit. Setelah itu guru membahas soal yang telah diujikan 

sebelumnya dan membuka sesi tanya jawab. Ada 35 siswa yang menunjukkan 

keaktifan dalam kegiatan apersepsi pada pertemuan hari ini. Peneliti melanjutkan 

materi jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang yang persediaan barang 

dagangnya menggunakan metode Harga Pokok Penjualan (HPP). Kemudian 

peneliti mendemonstrasikan pencatatan jurnal penyesuaian dan memberikan 

contoh 9 akun yang perlu disesuaikan. Peneliti menunjuk siswa untuk mencoba 

mendemonstrasikan di depan kelas, yaitu Ayu Nawang, Mellyana, Nita Indri, Ika, 

Mila, Denysha, Bella, Yanti, dan Tri H. 

Setelah selesai, peneliti memberi kesempatan pada siswa untuk bertanya 

apabila masih ada yang belum dimengerti. Pada awalnya tidak ada siswa yang 

mau bertanya, namun akhirnya peneliti memberikan beberapa pertanyaan secara 

bergilir dan kebanyakan siswa dapat menjawab dengan benar. Kemudian baru ada 

3 siswa yang berani bertanya dan peneliti menjawabnya dengan sabar sambil 

menerangkan kembali. Peneliti menjelaskan juga tentang metode pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu Problem Based Learning. Siswa lebih cepat 
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menangkap arahan-arahan pokok penjelasan tentang metode tersebut karena 

kegiatan yang akan dijalankan tinggal mengulangi seperti kegiatan pada siklus I. 

Siswa diminta membentuk kelompok belajar untuk mengerjakan tugas 

mengidentifikasi permasalahan dengan materi jurnal penyesuaian yang harus 

dipecahkan bersama dengan waktu yang ditentukan. Masing-masing kelompok 

beranggotakan 6 siswa. Siswa diberi kebebasan memilih teman satu kelompoknya 

agar mereka lebih nyaman dan bersemangat. Namun kelompok yang dipilih harus 

berbeda dengan siklus I. Hal ini dikarenakan siswa yang tidak aktif dalam 

kelompok pada pelaksanaan siklus I dulu diharapkan akan menjadi aktif dalam 

kelompoknya yang baru. 

Peneliti meminta siswa untuk bergabung dengan kelompok yang tadi telah 

dipilih. Setelah mereka bergabung dengan anggota kelompoknya, peneliti 

meminta mereka untuk duduk dalam posisi melingkar agar mudah berkomunikasi 

dengan kelompoknya. Anggota kelompok mendapat tugas sendiri-sendiri: siswa 

no. 1 bertugas mencatat hasil pekerjaan kelompok untuk dikumpulkan, siswa no. 2 

bertugas mencatat hasil pekerjaan kelompok di depan kelas pada saat presentasi, 

siswa no. 3, 4, 5, dan 6 bertugas untuk menjelaskan hasil pekerjaan kelompok 

secara bergantian. Pembagian tugas diserahkan kepada kelompok masing-masing. 

Diskusi berlangsung lancar, tidak terjadi keributan seperti pada siklus I, kali 

ini keadaan lebih tertib dan terkendali. Peneliti berkeliling untuk mengawasi 

jalannya kerja kelompok dan memberikan bantuan secara langsung kepada 

kelompok yang mengalami kesulitan. Peneliti juga memberi motivasi pada 

kelompok yang belum bisa bekerjasama karena ketidakcocokan antar anggota. 

Dapat dilihat 38 siswa sudah tampak begitu antusias berdiskusi dan tekun 

mengerjakan. 

Setelah waktu 1 jam pelajaran yang ditetapkan untuk berdiskusi berakhir, 

dua kelompok diminta mempresentasikan tugasnya. Siswa diberi motivasi agar 

memiliki kemauan untuk memanfaatkan waktu presentasi dan tanya jawab dengan 

baik. Hal ini dilakukan agar siswa memiliki keberanian berbicara, 

mengungkapkan pendapat. Terdapat beberapa kelompok yang antusias ingin 

mempresentasikan hasil pekerjaannya karena dalam pembelajaran pada siklus I 
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mereka sudah memahami cara presentasi dan lebih berani berbicara di depan 

kelas. Akhirnya 2 kelompok yang dipilih untuk mempresentasikan hasil kerjanya 

adalah  kelompok Fajar S A M (Kel. 5) dan kelompok Novi K (Kel. 7). 

Kesempatan presentasi diberikan pada dua kelompok saja agar lebih efektif dan 

tiap kelompok diminta mengerjakan 5 transaksi jurnal penyesuaian dan diberi 

waktu 15 menit. 

Selama presentasi, kedua kelompok sudah terlihat aktif mempresentasikan 

hasil kerja kelompoknya. Peneliti mengawasi jalannya presentasi sambil 

berkeliling dan membuka kegiatan diskusi/ tanya jawab bagi siswa atau kelompok 

lain yang ingin menyanggah kelompok presenter. Peneliti memberikan 

penghargaan berupa tambahan nilai pada kelompok yang aktif, berhasil 

menyelesaikan tugas dengan baik dan mampu bekerjasama antar anggota 

kelompok. Kelompok tersebut adalah kelompok II, kelompok V, kelompok VI 

dan kelompok VII. Peneliti memberikan penghargaan kepada kelompok tersebut 

berupa pujian dan nilai A pada nilai tugas mereka. 

Setelah presentasi usai, siswa mengumpulkan hasil kerja kelompok mereka 

untuk penilaian, peneliti meminta siswa untuk meninggalkan kelompok dan duduk 

kembali ke tempat masing-masing. Siswa mempersiapkan diri untuk mengerjakan 

evaluasi akhir atas materi yang telah dibahas. Peneliti membagikan soal untuk 

evaluasi akhir berupa soal uraian dan meminta agar siswa dalam mengerjakan 

tidak saling bekerja sama. Peneliti mengawasi dengan baik agar hasil dari evaluasi 

dapat mencerminkan kemampuan mereka dan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk mengerjakan soal dengan tertib dan tenang. Siswa cukup tenang 

dalam mengerjakan soal evaluasi, meskipun ada yang masih melihat kanan kiri, 

namun hal tersebut masih dalam batas kewajaran dan hanya diberi peringatan. 

Pada akhir jam pelajaran siswa selesai mengerjakan dengan tepat waktu, 

siswa diminta mengumpulkan lembar jawab soal yang sudah selesai dikerjakan. 

Peneliti dapat mempergunakan waktu yang tersisa untuk mengulas sedikit 

jawaban dari evaluasi tersebut sehingga siswa akan mengetahui letak 

kesalahannya. Peneliti membuat kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan 

kemudian menutup pembelajaran dengan salam. 
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Refleksi : 

Setelah pembelajaran selesai, siswa mengungkapkan bahwa siswa lebih 

mudah memahami materi dengan Problem Based Learning dan lebih tertarik 

dengan diskusi kelompok dilanjutkan dengan presentasi daripada pembelajaran 

biasa karena siswa merasa lebih leluasa menanyakan hal-hal yang menjadi 

kesulitan mereka kepada teman sebaya daripada kepada guru. Di samping mereka 

mempunyai tanggungjawab tersendiri yang tidak membuat mereka bosan, mereka 

juga bisa sama-sama belajar mengenai penyelesaian dari soal tersebut. 

Dari segi peneliti, masih ditemukan kelemahan-kelemahan yaitu suaranya 

masih kurang keras dalam memberikan materi dan masih terlalu terburu-buru. 

Peneliti masih harus meluangkan waktu untuk melakukan pendekatan terhadap 

anak, terutama pada Mellyana, Nita Indri dan Ayu Nawang. Siswa-siswa inilah 

yang kelihatan masih belum termotivasi untuk lebih rajin belajar dan pemahaman 

mereka masih kurang.  

Dari segi siswa, peneliti menyimpulkan bahwa masih ada siswa yang kurang 

konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran, saat pemberian apersepsi beberapa 

dari mereka bermain sendiri. Masih terdapat siswa yang belum bisa bekerjasama 

dengan anggota dalam kelompok karena ketidakcocokan antar satu dengan yang 

lain dan mengabaikan tugas dalam kelompoknya. Ada 6 orang siswa atau dapat 

dikatakan 2 kelompok yang mengalami masalah seperti ini. 

Dari segi hasil belajar, siswa yang sudah mencapai standar nilai 70 ke atas 

sebanyak 40 siswa (82% dari 45 siswa) dan siswa tersebut dapat dinyatakan sudah 

mencapai ketuntasan hasil belajar. Nilai tertinggi adalah 100, nilai terendah adalah 

65 dan nilai rata-rata kelas sudah baik, yaitu 82 ada peningkatan dari siklus I. 

Secara keseluruhan rata-rata naik, namun masih terdapat 5 siswa yang tidak lulus 

atau mendapat nilai kurang dari 70. Pembelajaran ini sudah mencapai titik 

ketuntasan, meskipun belum 100% siswa dinyatakan tuntas belajar. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 2 

 

Sekolah  : SMK Batik 2 Surakarta 

Mata Pelajaran : Akuntansi 

Kelas / Semester : X Ak 2 / Genap 

Standar Kompetensi : Menyelesaikan Siklus Akuntansi 

Perusahaan Jasa dan Dagang 

Kompetensi Dasar : Membuat jurnal penyesuaian 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit 

 

1. INDIKATOR PEMBELAJARAN 

a. Dokumen jurnal penyesuaian teridentifikasi 

b. Akun yang didebit dan dikredit teridentifikasi 

c. Jumlah rupiah akun yang didebit dan dikredit teridentifikasi 

d. Jurnal penyesuaian tercatat 

2. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah membaca modul dan mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa 

diharapkan dapat : 

a. Menyediakan dokumen data penyesuaian dengan benar 

b. Menyusun jurnal penyesuaian dengan benar 

3. MATERI PEMBELAJARAN (Terlampir) 

a. Ayat – ayat penyesuaian 

b. Dokumen jurnal penyesuaian 

4. METODE PEMBELAJARAN 

Metode : Problem Based Learning 

5. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN 

a. Kegiatan Awal :  Membuka pelajaran dengan memberikan apersepsi. 

b. Kegiatan Inti :  Menjelaskan penyusunan jurnal penyesuaian. 

c. Kegiatan Akhir : Membuat kesimpulan dari materi yang sudah 

 diajarkan dan menutup dengan salam. 
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6. SUMBER BELAJAR/ BAHAN/ ALAT 

a. Akuntansi 1A: Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa (Drs. Toto Sucipto,dkk., 

Yudhistira: Jakarta) 

b. Akuntansi 1B: Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang (Drs. Toto 

Sucipto,dkk., Yudhistira: Jakarta) 

c. Pelajaran Akuntansi SMU 1 (Yoga Firdaus,dkk., Erlangga: Jakarta) 

d. Papan tulis, spidol dan kapur (alat tulis), penggaris, kalkulator 

7. PENILAIAN 

a. Tes tertulis 

b. Hasil pengamatan 

1). Siswa yang aktif berdiskusi dalam kelompok diberi nilai A 

2). Siswa yang kurang aktif berdiskusi dalam kelompok diberi nilai B 

3). Siswa yang presentasi mendapat nilai A 

4). Penilaian dalam mengerjakan jurnal setiap transaksi dinilai 20 

Total Skor 100 
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Skenario Pembelajaran Siklus II 

Kegiatan Pembelajaran ( 4 x 45 menit)

Kegiatan awal (10 menit)

1. Salam pembuka dan mengadakan absensi kehadiran siswa. 

2. Peneliti mengecek kondisi siswa dan kondisi kelas dengan tujuan untuk 

menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif. 

 

Kegiatan inti (160 menit)

1. Mengulangi sedikit materi terdahulu yang masih ada kaitannya dengan materi 

yang akan diajarkan dengan cara memberikan pertanyaan kepada siswa (tanya 

jawab) agar peneliti tahu seberapa jauh pemahaman siswa. 

2. Peneliti menjelaskan materi dan mendemonstrasikan (memberikan contoh) 

cara membuat jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang dengan pendekatan 

Harga Pokok Penjualan (HPP) dan mekanisme metode Problem Based 

Learning. Siswa memperhatikan dengan seksama. 

3. Peneliti memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami materi yang 

telah disampaikan dan membuka kesempatan untuk tanya jawab. 

4. Siswa diminta membentuk kelompok belajar untuk mengerjakan tugas 

mengidentifikasi permasalahan dengan materi jurnal penyesuaian yang harus 

dipecahkan bersama dengan waktu yang telah ditentukan. Masing-masing 

kelompok beranggotakan 6 siswa. Siswa diberi kebebasan memilih teman satu 

kelompoknya agar mereka lebih nyaman dan bersemangat. Namun kelompok 

yang dipilih harus berbeda dengan siklus I. Hal ini dikarenakan siswa yang 

tidak aktif dalam kelompok pada pelaksanaan siklus I dulu diharapkan akan 

menjadi aktif dalam kelompoknya yang baru. 

5. Peneliti memberitahukan bahwa soal latihan tersebut diharapkan dapat 

dipresentasikan siswa sesuai dengan tugas masing-masing. 

6. Peneliti menunjuk dua kelompok secara acak untuk mempresentasikan 

tugasnya. 
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7. Selama presentasi berlangsung, siswa kelompok lain diberi kesempatan untuk 

bertanya pada kelompok yang sedang mempresentasikan di depan kelas dan 

berdiskusi. 

8. Peneliti mengawasi dengan baik agar suasana pembelajaran tetap tertib dan 

tenang. Peneliti memberikan penghargaan berupa tambahan nilai pada 

kelompok yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik dan mampu 

bekerjasama antar anggota kelompok. 

9. Setelah dua kelompok mendapat giliran presentasi dan lembar kerja juga telah 

selesai dikoreksi, mengumpulkan hasil kerja mereka untuk penilaian. 

10. Peneliti meminta siswa untuk meninggalkan kelompok dan duduk kembali ke 

tempat masing-masing. Siswa mempersiapkan diri untuk mengerjakan 

evaluasi akhir atas materi yang telah dibahas. 

11. Peneliti membagikan soal untuk evaluasi akhir berupa soal uraian dan 

meminta agar siswa dalam mengerjakan tidak saling bekerja sama. 

12. Peneliti mengawasi dengan baik agar hasil dari evaluasi dapat mencerminkan 

kemampuan mereka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengerjakan soal dengan tertib dan tenang. 

 

Kegiatan akhir (10 menit)

1. Peneliti meminta lembar jawab soal. 

2. Peneliti membuat kesimpulan dari materi, tugas yang sudah dibahas dan 

mereview pelaksanaan pembelajaran serta evaluasi yang sudah berikan agar 

siswa mengetahui letak kesalahannya secara garis besar. 

3. Salam penutup. 
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LAMPIRAN 

Materi Pembelajaran 

JURNAL PENYESUAIAN 
Perusahaan dagang adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pokok 

usahanya membeli barang dengan tujuan untuk dijual kembali tanpa melakukan 

pengubahan terhadap sifat barang. Akuntansi yang digunakan dalam perusahaan 

dagang tidak jauh berbeda dengan yang digunakan pada perusahaan jasa. 

Perbedaannya hanya pada perusahaan dagang akan muncul akun-akun yang 

berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dagang, pengembalian barang 

dagang yang telah dijual atau dibeli, potongan penjualan, dan potongan 

pembelian. 

Dalam neraca saldo, saldo debit dan kredit walaupun sudah seimbang belum 

semuanya menunjukkan data yang sebenarnya. Terdapat beberapa saldo akun 

yang perlu penyesuaian. Untuk itu perlu dinilai kembali saldo akun-akun tersebut 

dengan terlebih dahulu dibuatkan bukti transaksi penyesuaian. Bukti transaksi 

penyesuaian merupakan bukti intern perusahaan, biasa disebut dengan bukti 

memorial. Bukti memorial digunakan sebagai dasar pencatatan jurnal 

penyesuaian. Jadi, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk 

mencatat transaksi-transaksi intern perusahaan yang terjadi pada akhir periode 

akuntansi guna mengadakan penyesuaian terhadap akun-akun buku besar agar 

menunjukkan keadaan yang sebenarnya. 

Akun-akun yang perlu disesuaikan : 

1. Persediaan barang dagangan    

2. Beban yang masih harus dibayar    

3. Beban dibayar di muka     

4. Pendapatan yang masih harus diterima   

5. Pendapatan diterima di muka    

6. Perlengkapan 

7. Penyusutan aktiva tetap yang belum dicatat 

8. Piutang tak tertagih 

9. Kesalahan catatan akuntansi yang baru diketahui setelah neraca saldo dibuat 



118

1. Persediaan barang dagangan 

 Terdapat 2 macam cara penyesuaian persediaan barang dagangan : 

a) Dibuka akun Ikhtisar Laba Rugi  

b) Dibuka akun Harga Pokok Penjualan (HPP) 

 Contoh : 

 Persediaan barang dagang (awal)   Rp   4.500.000,00 
 Pembelian      Rp 35.500.000,00 
 Beban angkut pembelian    Rp      850.000,00 
 Retur pembelian     Rp      175.000,00 
 Potongan pembelian    Rp      145.000,00 
 Persediaan barang dagang (akhir)   Rp   5.250.000,00 
 
a. Dibuka akun Ikhtisar Laba Rugi 

1) Memindah saldo awal persediaan barang dagang ke akun Ikhtisar Laba 

Rugi 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Ikhtisar laba rugi 
 Persediaan barang dagang 

 4.500.000 00
4.500.000 00

2) Mencatat saldo akhir persediaan barang dagang ke akun Ikhtisar Laba Rugi 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Persediaan barang dagang 
 Ikhtisar laba rugi 

 5.250.000 00
5.250.000 00

b. Dibuka akun Harga Pokok Penjualan (HPP) 

1) Memindah saldo akun yang sifatnya menambah HPP ke akun HPP 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Harga Pokok Penjualan 
 Persediaan barang dagang 
 Pembelian 
 Beban angkut pembelian 

 40.850.000 00
4.500.000

35.500.000
850.000

00 
00 
00
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2) Memindah saldo akun yang sifatnya mengurangi HPP ke akun HPP 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Persediaan barang dagang 
Retur pembelian 
Potongan pembelian 
 Harga Pokok Penjualan 

 5.250.000
175.000
145.000

00 
00 
00 
 5.570.000 00

2. Beban yang masih harus dibayar 

Contoh :  

Dalam neraca saldo suatu perusahaan tanggal 31 Desember 2007 akun Utang 

Bank menunjukkan saldo Rp 100.000.000,00. Bank menetapkan bunga 2,5 % 

per bulan atas sisa pinjaman. 

Jawab : Bunga untuk bulan Desember Rp 2.500.000,00 ( 2,5 % x  

Rp100.000.000,00 ). Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Beban bunga 
 Utang bunga 

 2.500.000 00
2.500.000 00

3. Beban dibayar di muka 

Contoh :  

Pada tanggal 1 Maret 2008 perusahaan mengeluarkan kas sebesar 

Rp36.000.000,00 untuk sewa gedung kantor selama 3 tahun. 

a. Dicatat sebagai aktiva / harta 

 Selama tahun 2008 (Mar – Des) adalah 10 bulan. Jadi sebesar 10/36 x  

Rp36.000.000,00 = Rp 10.000.000,00. Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Beban sewa 
 Sewa dibayar di muka 

 10.000.000 00
10.000.000 00
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b. Dicatat sebagai beban 

Jika dibuat penyesuaian, maka yang dicatat adalah sewa dibayar di muka 

selama 26 bln (36 bln-10 bln) yaitu 1 Jan 2009 – 28 Feb 2011. Jadi 26/36 x 

Rp36.000.000,00 = Rp 26.000.000,00. Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Sewa dibayar di muka 
 Beban sewa 

 26.000.000 00
26.000.000 00

4. Pendapatan yang masih harus diterima ( Piutang pendapatan ) 

Contoh :  

Suatu perusahaan menyimpan uang di Bank Pasifik Rp 10.000.000,00 pada 1 

Sept 2007 dengan suku bunga 18 % per tahun. Bunga diterima setiap 6 bulan 

sekali (1 Maret dan 1 September). 

Jawab : Bunga akan diterima 1 Maret 2008 sehingga 1 Sept ’07 – 31 Des ‘07 

terdapat bunga yang ditunda penerimaannya : 4/12 x 18 % x Rp 10.000.000,00 

= Rp 600.000,00. Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Piutang bunga 
 Pendapatan bunga 

 600.000 00
600.000 00

5. Pendapatan diterima di muka 

Contoh :  

Pada tanggal 1 April 2007 perusahaan melakukan usaha menyewakan gedung 

kantor dan menerima pembayaran sewa untuk masa 1 tahun Rp 12.000.000,00 

a. Dicatat sebagai utang 

 1 Apr 2007 – 31 Des 2007 sudah berjalan 9 bulan. Jadi sebesar 9/12 x  

Rp12.000.000,00 = Rp 9.000.000,00 

Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 
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Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Sewa diterima di muka 
 Pendapatan sewa 

 9.000.000 00
9.000.000 00

b. Dicatat sebagai pendapatan 

Jika dibuat penyesuaian, sisanya harus diakui sebagai pendapatan thn 2008 

yaitu 3 bln (1 Jan 2008 – 31 Mar 2008). Jadi sebesar 3/12 x Rp 12.000.000,00 

= Rp 3.000.000,00. Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Pendapatan sewa 
 Sewa diterima dimuka 

 3.000.000 00
3.000.000 00

6. Perlengkapan 

Dalam Neraca Saldo, akun Perlengkapan menunjukkan saldo debet sebesar 

Rp5.000.000,00. Dan pada akhir periode diketahui sisa perlengkapan seharga 

Rp1.000.000,00. 

Maka penyesuaiannya adalah perlengkapan yang telah habis dipakai sebesar 

Rp 4.000.000,00 (Rp 5.000.000,00 - Rp 1.000.000,00). Jurnal penyesuaiannya 

adalah : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Beban Perlengkapan 
 Perlengkapan 

 4.000.000 00
4.000.000 00

Dalam Neraca Saldo, akun Beban Perlengkapan menunjukkan saldo debet 

Rp5.000.000,00. Dan pada akhir periode diketahui sisa perlengkapan seharga 

Rp 1.000.000,00. 

Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 
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Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Perlengkapan 
 Beban perlengkapan 

 1.000.000 00
1.000.000 00

7. Penyusutan Aktiva Tetap 

Contoh :  

Harga perolehan suatu Mesin adalah Rp 65.000.000,00 dengan umur 

ekonomis 15 tahun dan nilai residu Rp 5.000.000,00. 

Jika dihitung menggunakan metode garis lurus, maka nilai penyusutannya 

adalah: 

Harga perolehan – Nilai residu = Rp 65.000.000,00 - Rp 5.000.000,00 =
Umur ekonomis    15 tahun 

Rp 4.000.000,00. Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Beban penyusutan mesin 
 Akumulasi peny. mesin 

 4.000.000 00
4.000.000 00

Saldo debet Gedung pada akhir tahun 2008 adalah Rp 200.000.000,00 dan 

saldo kredit Akumulasi Penyusutan Gedung Rp 20.000.000,00. Pada akhir 

tahun ada keterangan bahwa gedung disusutkan 10% dari harga buku.

Beban penyusutan = 10% x (Rp 200.000.000,00 - Rp 20.000.000,00) = 

Rp18.000.000,00. Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Beban penyusutan gedung 
 Akumulasi peny. gedung 

 18.000.000 00
18.000.000 00

Saldo debet Peralatan pada akhir tahun 2008 adalah Rp 10.000.000,00 dan 

saldo kredit Akumulasi Penyusutan Peralatan Rp 4.000.000,00. Pada akhir 

tahun ada keterangan bahwa Peralatan disusutkan 10% dari harga perolehan.
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Beban penyusutan = 10% x Rp 10.000.000,00 = Rp 1.000.000,00 

Jurnal penyesuaian sebagai berikut : 

Tanggal Keterangan Ref Debit ( Rp ) Kredit ( Rp ) 

Des 

 

31 Beban penyusutan peralatan 
 Akumulasi peny. peralatan 

 1.000.000 00
1.000.000 00

8. Piutang Tak Tertagih 

Kadangkala tidak semua piutang dapat ditagih, ada debitor yang karena 

sesuatu tidak membayar utangnya. Maka perlu diadakan pencatatan akun 

kerugian piutang tak tertagih melalui jurnal penyesuaian. Ada dua metode 

untuk mencatat : 

a. Metode Langsung 

Kerugian piutang tak tertagih dicatat pada saat piutang benar-benar tak dapat 

ditagih. 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 

Des 

 

31 Kerugian piutang tak tertagih 
 Piutang Usaha 

 Rp xxx  
Rp xxx 

 

b. Metode Tidak Langsung / Cadangan 

Pada waktu terjadinya piutang, langsung dibuat taksiran besarnya kerugian 

piutang tak tertagih. 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 

Des 

 

31 Kerugian piutang tak tertagih 
 Cadangan piut. tak tertagih

Rp xxx  
Rp xxx 

 

Dan ketika tidak bisa diharapkan lagi pembayarannya, baru dibebankan ke 

cadangan kerugian piutang. Jurnal penyesuaiannya sebagai berikut : 
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Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 

Des 

 

31 Cadangan piut. tak tertagih  
 Piutang usaha                     

Rp xxx  
Rp xxx 

 

9. Pembetulan Kesalahan 

a. Kesalahan jumlah rupiah 

Menerima pelunasan piutang usaha Rp 750.000,00 dicatat menerima 

Rp570.000,00. 

Seharusnya :
Kas   Rp 750.000,00 
 Piutang Usaha    Rp 750.000,00 

Keliru dicatat :
Kas   Rp 570.000,00 

Piutang Usaha    Rp 570.000,00 

Jadi kas harus ditambah sebesar Rp 180.000,00 (Rp 750.000,00 - 

Rp570.000,00). 

Jurnal penyesuaian :
Kas   Rp 180.000,00 

Piutang Usaha    Rp 180.000,00 
 

b. Kesalahan nama akun 

Membayar Beban Bunga sebesar Rp 500.000,00 dicatat sebagai membayar 

Beban Gaji. 

Seharusnya :
Beban bunga  Rp 500.000,00 
 Kas     Rp 500.000,00 

Keliru dicatat :
Beban gaji   Rp 500.000,00 
 Kas     Rp 500.000,00 

Jurnal penyesuaian :
Beban bunga  Rp 500.000,00 
 Beban gaji    Rp 500.000,00 

 



125

c. Kombinasi dari beberapa kesalahan 

Menerima pendapatan sewa Rp 600.000,00 dicatat sebagai membayar beban 

asuransi Rp200.000,00. 

Seharusnya :
Kas   Rp 600.000,00 
 Pendapatan sewa   Rp 600.000,00 

Keliru dicatat :
Beban asuransi  Rp 200.000,00 
 Kas     Rp 200.000,00 

Jurnal penyesuaian :
Kas   Rp 200.000,00 

Beban asuransi   Rp 200.000,00 

Kas   Rp 600.000,00 
 Pendapatan sewa   Rp 600.000,00 
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Tugas Kelompok 

Buatlah soal tentang ayat-ayat penyesuaian yang menyangkut akun-akun yang 

telah ditentukan pada masing-masing kelompok sertakan pula jawabannya ! 

Kelompok 1 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban yang masih harus dibayar 

3. Pendapatan diterima di muka 

4. Perlengkapan 

5. Pembetulan kesalahan 

 

Kelompok 2 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban dibayar di muka 

3. Pendapatan yang masih harus diterima 

4. Pendapatan diterima di muka 

5. Piutang tak tertagih 

Kelompok 3 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban yang masih harus dibayar 

3. Pendapatan diterima di muka 

4. Piutang tak tertagih 

5. Perlengkapan 

 

Kelompok 4 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban dibayar di muka 

3. Pendapatan yang masih harus diterima 

4. Pembetulan kesalahan 

5. Penyusutan aktiva tetap 

 

Kelompok 5 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban yang masih harus dibayar 

3. Beban dibayar di muka 

4. Pendapatan diterima di muka 

5. Perlengkapan 

 

Kelompok 6 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban dibayar di muka 

3. Pendapatan yang masih harus diterima 

4. Penyusutan aktiva tetap 

5. Perlengkapan 

 

Kelompok 7 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban yang masih harus dibayar 

3. Pendapatan diterima di muka 

4. Piutang tak tertagih 

5. Penyusutan aktiva tetap 

Kelompok 8 

1. Persediaan barang dagangan 

2. Beban dibayar di muka 

3. Pendapatan yang masih harus diterima 

4. Pembetulan kesalahan 

5. Piutang tak tertagih 
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Soal Evaluasi Siklus II 

Neraca saldo Toko Wijaya milik M. Rifqi pada tanggal 31 Desember 2007 

No. Nama Akun Debit (Rp) Kredit (Rp) 

2.825.000

4.000.000

1.250.000

600.000

6.000.000

18.000.000

250.000

120.000

33.600.000

600.000

6.000.000

1.800.000

720.000

2.400.000

2.500.000

22.000.000

48.500.000

200.000

165.000

101 

102 

103 

104 

151 

152 

153 

201 

301 

401 

402 

403 

501 

502 

503 

504 

601 

602 

603 

Kas 

Sediaan barang dagangan 

Perlengkapan 

Iklan dibayar di muka 

Peralatan toko 

Akumulasi penyusutan peralatan toko

Kendaraan 

Utang usaha 

Modal M. Rifqi 

Penjualan 

Retur penjualan 

Potongan penjualan 

Pembelian 

Retur pembelian 

Potongan pembelian 

Beban angkut pembelian 

Beban gaji 

Beban sewa toko 

Beban listrik, air, dan telepon 

75.765.000 75.765.000

Data penyesuaian 

a. Sediaan barang menurut inventarisasi pada tanggal 31 Desember 2007 

berjumlah Rp 5.400.000,00 (menggunakan metode HPP) 

b. Sediaan perlengkapan yang ada Rp 500.000,00. Pemakaian dibebankan untuk 

perlengkapan toko 80% dan perlengkapan kantor 20% 

c. Iklan dibayar tanggal 15 Agustus untuk 5x penerbitan, dan tercatat sudah 4x 

diterbitkan 
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d. Peralatan toko disusutkan 5% dari harga perolehannya. Dan kendaraan 

disusutkan menggunakan metode garis lurus dengan umur ekonomis 6 tahun 

dengan nilai residu Rp 3.000.000,00 

e. Beban sewa toko dibayar 1 April 2007 untuk masa satu tahun 

f. Terjadi kesalahan pencatatan, membayar beban listrik Rp 300.000,00 dicatat 

membayar utang Rp 800.000,00 
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Kunci Jawaban Soal Evaluasi Siklus II 

Toko Wijaya 
Jurnal Penyesuaian 

Per 31 Desember 2007 

Tanggal Keterangan Ref D (Rp) K (Rp) 

Des 31 HPP  38.200.000

2007 Persediaan barang dagang  4.000.000

Pembelian  33.600.000

Beban angkut pembelian  600.000

31 Persediaan barang dagang  5.400.000

Retur Pembelian   200.000

Potongan Pembelian  165.000

HPP  5.765.000

31 Beban perlengkapan toko  600.000

Beban perlengkapan kantor  150.000

Perlengkapan  750.000

31 Beban Iklan  480.000

Iklan dibayar di muka  480.000

31 Beban penyusutan peralatan toko  300.000

Akm peny. peralatan toko  300.000

Beban penyusutan kendaraan  2.500.000

Akm. peny. kendaraan   2.500.000

31 Sewa dibayar di muka  450.000

Beban sewa toko  450.000

31 Kas  500.000

Beban listrik  300.000

Utang dagang  800.000

Penilaian dalam mengerjakan :  jurnal no. 1 nilainya 40, jurnal lainnya dinilai 10. 

Total Skor 100. 
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Gambar 1. Kelompok Ayu Novianti (Kel. 4) sedang berdiskusi 

 

Gambar 2. Pelaksanaan Ujian Siklus I 
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Gambar 1. Kelompok Dwi Nuryatun (Kel. 2) sedang berdiskusi 

 

Gambar 2. Pelaksanaan Ujian Siklus II 
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DAFTAR NAMA KELOMPOK SIKLUS I 

 

Jumlah siswa  : 46 siswa 

Jumlah kelompok : 8 kelompok 

 

Kelompok 1 

1. Anggraini Rusyita D 

2. Dwi Nuryatun 

3. Erma Wijayanti 

4. Nonik Wahyuni 

5. Ratih Saputri 

6. Vivin Nofita 

 

Kelompok 2 

1. Fitri Ariyani 

2. Heny Pujiastuti 

3. Istna Rochmawati 

4. Mila Rani Sayekti 

5. Niken Safitri 

6. Novitasari D P 

 

Kelompok 3 

1. Ayu Nawang Rasana 

2. Intan Septiana 

3. Mellyana Fetiyanti 

4. Nita Indriana 

5. Nur Inayah 

6. Riski Kusuma W 

Kelompok 4 

1. Ayu Novianti 

2. Fajar Suci Asri M 

3. Oti Farida 

4. Siti Rahayu 

5. Tri Handayani 

6. Yeni Setyowati 

 

Kelompok 5 

1. Ayu Salimah 

2. Denysha A 

3. Diah Fatmawati A 

4. Ika Setyowati 

5. Siyami Maghfiroh 

6. Wahyu Ambari 

Kelompok 6 

1. Eva Galuh Surya 

2. Okta Viana Novita S 

3. Riska Ayu W 

4. Uun Mutmainah 

5. Yuliana 

 

Kelompok 7 

1. Astri Akhiroti H 

2. Ayu Permata Sari 

3. Devi Wulandari 

4. Margiyanti Puji R 

5. Novi Kristyaningsih 

6. Yanti Indah Rahayu 

Kelompok 8 

1. Bela Pramuda J 

2. Salma Sri Handayani 

3. Shinta Cornellia 

4. Tias Atanti 

5. Tri Wulan Suci 
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DAFTAR NAMA KELOMPOK SIKLUS II 

 

Jumlah siswa  : 46 siswa 

Jumlah kelompok : 8 kelompok 

 

Kelompok 1 

1. Anggraini Rusyita D 

2. Astri Akhiroti H 

3. Ayu Novianti 

4. Eva Galuh Surya 

5. Intan Septiana 

6. Tri Wulan Suci 

 

Kelompok 2 

1. Ayu Salimah 

2. Ayu Nawang Rasana 

3. Bela Pramuda J 

4. Devi Wulandari 

5. Dwi Nuryatun 

6. Fitri Ariyani 

Kelompok 3 

1. Erma Wijayanti 

2. Heny Pujiastuti 

3. Ika Setyowati 

4. Margiyanti Puji R 

5. Oti Farida 

6. Salma Sri Handayani 

Kelompok 4 

1. Istna Rochmawati 

2. Mellyana Fetiyanti 

3. Okta Viana Novita S 

4. Shinta Cornellia 

5. Siyami Maghfiroh 

6. Yanti Indah Rahayu 

 

Kelompok 5 

1. Fajar Suci Asri M 

2. Mila Rani Sayekti 

3. Nita Indriana 

4. Nonik Wahyuni 

5. Riska Ayu W 

6. Tias Atanti 

Kelompok 6 

1. Diah Fatmawati A 

2. Niken Safitri 

3. Nur Inayah 

4. Siti Rahayu 

5. Uun Mutmainah 

6. Vivin Nofita 

Kelompok 7 

1. Novi Kristyaningsih 

2. Riski Kusuma W 

3. Tri Handayani 

4. Wahyu Ambari 

5. Yuliana 

Kelompok 8 

1. Ayu Permata Sari 

2. Denysha A 

3. Novitasari D P 

4. Ratih Saputri 

5. Yeni Setyowati 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SIKLUS I 
KELAS X AK 2 SMK BATIK 2 SURAKARTA 

 

ASPEK YANG DIUKURNO 
 

NIS 
 

NAMA 
 

Kel 
 

Tugas 
1 2 3 4

1 4759 Anggraini Rusyita D 1 Penulis 1 A A A T 
2 4760 Astri Akhiroti Hasanah 7 Penulis 1 A A A T 
3 4761 Ayu Novianti 4 Penjelas A A A T 
4 4762 Ayu Permata Sari 7 Penulis 2 A A A T 
5 4763 Ayu Salimah 5 Penulis 1 A A A T 
6 4764 Ayu Nawang Rasana 3 Penjelas A A A T 
7 4765 Bela Pramuda J 8 Penulis 1 A A A T 
8 4766 Denysha Andriyani 5 Penulis 2 A A A T 
9 4767 Devi Wulandari 7 Penjelas A A A T 
10 4768 Diah Fatmawati A 5 Penjelas A A A T 
11 4769 Dwi Nuryatun 1 Penjelas A A A T 
12 4770 Erma Wijayanti 1 Penjelas B B B TT 
13 4771 Eva Galuh Surya 6 Penjelas A A A T 
14 4772 Fajar Suci Asri Meilani 4 Penulis 1 A A A T 
15 4773 Fitri Ariyani 2 Penjelas B A A T 
16 4774 Heny Pujiastuti 2 Penulis 1 B B B TT 
17 4775 Ika Setyowati 5 Penjelas B B B TT 
18 4776 Intan Septiana 3 Penjelas B B B TT 
19 4777 Istna Rochmawati 2 Penulis 2 A A A T 
20 4778 Margiyanti Puji R 7 Penjelas A A A T 
21 4779 Mellyana Fetiyanti 3 Penulis 1 B B B TT 
22 4780 Mila Rani Sayekti 2 Penjelas A A A T 
23 4781 Niken Safitri 2 Penjelas B B B TT 
24 4782 Nita Indriana 3 Penulis 2 B B B TT 
25 4783 Nonik Wahyuni 1 Penjelas B B A T 
26 4784 Novi Kristyaningsih 7 Penjelas A A A T 
27 4785 Novitasari D P 2 Penjelas B B B TT 
28 4786 Nur Inayah 3 Penjelas B B A T 
29 4787 Okta Viana Novita Sari 6 Penulis 2 A A A T 
30 4788 Oti Farida 4 Penulis 2 A A A T 
31 4789 Ratih Saputri 1 Penulis 2 A A A T 
32 4790 Riska Ayu W 6 Penjelas A A A T 
33 4791 Riski Kusuma Wardani 3 Penjelas B B A T 
34 4792 Salma Sri Handayani 8 Penjelas A A A T 
35 4793 Shinta Cornellia 8 Penulis 2 B A A T 
36 4794 Siti Rahayu 4 Penjelas A A A T 
37 4795 Siyami Maghfiroh 5 Penjelas B B B TT 
38 4796 Tias Atanti 8 - - - - - 
39 4797 Tri Handayani 4 Penjelas B A A T 
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40 4798 Tri Wulan Suci 6 Penulis 1 B A A T 
41 4799 Uun Mutmainah 8 Penjelas A A A T 
42 4800 Vivin Nofita 1 Penjelas A A A T 
43 4801 Wahyu Ambari 5 Penjelas A A A T 
44 4802 Yanti Indah Rahayu 7 Penjelas A A B T 
45 4803 Yeni Setyowati 4 Penjelas A A A T 
46 4804 Yuliana 6 Penjelas B B A T 

Aktif / Tuntas 28 32 35 36
Tidak Aktif / Tidak Tuntas 17 13 10 9

Keterangan : 

Aspek yang diukur 

1 : Keaktifan siswa selama apersepsi 

2 : Keaktifan siswa dalam kelompok saat mengikuti pembelajaran 

3 : Ketelitian dan ketepatan siswa dalam menyelesaikan persoalan/soal 

4 : Ketuntasan hasil belajar (standar nilai 70) 

 

Standar pengukuran : 

1. Keaktifan siswa selama apersepsi 

A : Aktif 

B : Tidak aktif 

2. Keaktifan siswa dalam kelompok saat mengikuti pembelajaran 

A : Aktif 

B : Tidak aktif 

3. Ketelitian dan ketepatan siswa dalam menyelesaikan persoalan/soal 

A : Teliti dan tepat dalam menyelesaikan persoalan/soal 

B : Kurang teliti dan tepat dalam menyelesaikan persoalan/soal 

4. Ketuntasan hasil belajar (standar nilai 70) 

T : Hasil Belajar Tuntas (  > 70 ) 

TT : Hasil Belajar Belum Tuntas ( <70 ) 
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LEMBAR OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN SIKLUS II 
KELAS X AK 2 SMK BATIK 2 SURAKARTA 

 

ASPEK YANG DIUKURNO 
 

NIS 
 

NAMA 
 

Kel 
 

Tugas 
1 2 3 4

1 4759 Anggraini Rusyita D 1 Penjelas A A A T 
2 4760 Astri Akhiroti Hasanah 1 Penjelas A A A T 
3 4761 Ayu Novianti 1 Penulis 1 A A A T 
4 4762 Ayu Permata Sari 8 Penjelas A A A T 
5 4763 Ayu Salimah 2 Penjelas A A A T 
6 4764 Ayu Nawang Rasana 2 Penjelas A A A T 
7 4765 Bela Pramuda J 2 Penjelas A A A T 
8 4766 Denysha Andriyani 8 Penjelas A A A T 
9 4767 Devi Wulandari 2 Penulis 1 A A A T 
10 4768 Diah Fatmawati A 6 Penulis 1 A A A T 
11 4769 Dwi Nuryatun 2 Penjelas A A A T 
12 4770 Erma Wijayanti 3 Penjelas B B B TT 
13 4771 Eva Galuh Surya 1 Penulis 2 A A A T 
14 4772 Fajar Suci Asri Meilani 5 Penjelas A A A T 
15 4773 Fitri Ariyani 2 Penulis 2 B A A T 
16 4774 Heny Pujiastuti 3 Penjelas - - - - 
17 4775 Ika Setyowati 3 Penjelas B B B TT 
18 4776 Intan Septiana 1 Penjelas B B B TT 
19 4777 Istna Rochmawati 4 Penjelas A A A T 
20 4778 Margiyanti Puji R 3 Penulis 1 A A A T 
21 4779 Mellyana Fetiyanti 4 Penjelas B B B TT 
22 4780 Mila Rani Sayekti 5 Penjelas A A A T 
23 4781 Niken Safitri 6 Penjelas B B B T 
24 4782 Nita Indriana 5 Penjelas B B B T 
25 4783 Nonik Wahyuni 5 Penjelas B B A T 
26 4784 Novi Kristyaningsih 7 Penulis 1 A A A T 
27 4785 Novitasari D P 8 Penulis 2 B B B T 
28 4786 Nur Inayah 6 Penjelas B B A T 
29 4787 Okta Viana Novita Sari 4 Penjelas A A A T 
30 4788 Oti Farida 3 Penjelas A A A T 
31 4789 Ratih Saputri 8 Penjelas A A A T 
32 4790 Riska Ayu W 5 Penulis 2 A A A T 
33 4791 Riski Kusuma Wardani 7 Penulis 2 B B A T 
34 4792 Salma Sri Handayani 3 Penulis 2 A A A T 
35 4793 Shinta Cornellia 4 Penjelas B A A T 
36 4794 Siti Rahayu 6 Penjelas A A A T 
37 4795 Siyami Maghfiroh 4 Penulis 1 B B B TT 
38 4796 Tias Atanti 5 Penulis 1 - - - T 
39 4797 Tri Handayani 7 Penjelas B A A T 
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40 4798 Tri Wulan Suci 1 Penjelas B A A T 
41 4799 Uun Mutmainah 6 Penjelas A A A T 
42 4800 Vivin Nofita 6 Penulis 2 A A A T 
43 4801 Wahyu Ambari 7 Penjelas A A A T 
44 4802 Yanti Indah Rahayu 4 Penulis 2 A A B T 
45 4803 Yeni Setyowati 8 Penulis 1 A A A T 
46 4804 Yuliana 7 Penjelas B B A T 

Aktif / Tuntas 35 38 40 40
Tidak Aktif / Tidak Tuntas 10 7 5 5

Keterangan aspek penilaian: 
1 = Keaktifan selama apersepsi 
2 = Keaktifan dalam kelompok 
3 = Ketelitian dalam menyelesaikan soal 
4 = Ketuntasan hasil belajar 

 

Keterangan SKOR: 
A = Aktif B   = Tidak Aktif 
T = Tuntas TT = Tidak Tuntas 
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LEMBAR OBSERVASI HASIL BELAJAR SISWA KELAS X AK 2 
 SMK BATIK 2 SURAKARTA 

 
HASIL BELAJAR NO NIS NAMA 

Nilai Dasar Siklus I Siklus II 
1 4759 Anggraini Rusyita D 70 75 80
2 4760 Astri Akhiroti Hasanah 70 80 85
3 4761 Ayu Novianti 70 75 75
4 4762 Ayu Permata Sari 70 75 85
5 4763 Ayu Salimah 70 75 90
6 4764 Ayu Nawang Rasana 65 75 80
7 4765 Bela Pramuda J 75 80 85
8 4766 Denysha Andriyani 70 75 85
9 4767 Devi Wulandari 70 75 85

10 4768 Diah Fatmawati A 90 90 100
11 4769 Dwi Nuryatun 90 90 100
12 4770 Erma Wijayanti 45 60 65
13 4771 Eva Galuh Surya 70 75 75
14 4772 Fajar Suci Asri Meilani 75 80 85
15 4773 Fitri Ariyani 70 75 75
16 4774 Heny Pujiastuti 60 65 -
17 4775 Ika Setyowati 50 65 65
18 4776 Intan Septiana 70 65 65
19 4777 Istna Rochmawati 60 75 70
20 4778 Margiyanti Puji R 65 75 90
21 4779 Mellyana Fetiyanti 50 60 65
22 4780 Mila Rani Sayekti 70 75 85
23 4781 Niken Safitri 45 65 70
24 4782 Nita Indriana 50 60 80
25 4783 Nonik Wahyuni 70 75 75
26 4784 Novi Kristyaningsih 70 70 85
27 4785 Novitasari D P 45 65 70
28 4786 Nur Inayah 65 70 75
29 4787 Okta Viana Novita Sari 70 70 90
30 4788 Oti Farida 70 75 90
31 4789 Ratih Saputri 70 75 85
32 4790 Riska Ayu W 70 80 90
33 4791 Riski Kusuma Wardani 70 80 75
34 4792 Salma Sri Handayani 70 75 85
35 4793 Shinta Cornellia 70 75 85
36 4794 Siti Rahayu 90 90 100
37 4795 Siyami Maghfiroh 45 60 65
38 4796 Tias Atanti 70 - 75
39 4797 Tri Handayani 70 80 90
40 4798 Tri Wulan Suci 90 80 85
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41 4799 Uun Mutmainah 70 90 100
42 4800 Vivin Nofita 70 75 90
43 4801 Wahyu Ambari 70 75 85
44 4802 Yanti Indah Rahayu 70 80 90
45 4803 Yeni Setyowati 50 75 80
46 4804 Yuliana 70 75 85

Nilai rata-rata kelas 67,3 74,4 82 
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DAFTAR PRESENSI SISWA KELAS X AK 2 
SMK BATIK 2 SURAKARTA 

 
Siklus I : Senin, 11 Mei 2009 
Siklus II : Senin, 18 Mei 2009 

 
Siklus NO NIS NAMA 1 2

1 4759 Anggraini Rusyita D √ √
2 4760 Astri Akhiroti Hasanah √ √
3 4761 Ayu Novianti √ √
4 4762 Ayu Permata Sari √ √
5 4763 Ayu Salimah √ √
6 4764 Ayu Nawang Rasana √ √
7 4765 Bela Pramuda J √ √
8 4766 Denysha Andriyani √ √
9 4767 Devi Wulandari √ √
10 4768 Diah Fatmawati A √ √
11 4769 Dwi Nuryatun √ √
12 4770 Erma Wijayanti √ √
13 4771 Eva Galuh Surya √ √
14 4772 Fajar Suci Asri Meilani √ √
15 4773 Fitri Ariyani √ √
16 4774 Heny Pujiastuti √ -
17 4775 Ika Setyowati √ √
18 4776 Intan Septiana √ √
19 4777 Istna Rochmawati √ √
20 4778 Margiyanti Puji R √ √
21 4779 Mellyana Fetiyanti √ √
22 4780 Mila Rani Sayekti √ √
23 4781 Niken Safitri √ √
24 4782 Nita Indriana √ √
25 4783 Nonik Wahyuni √ √
26 4784 Novi Kristyaningsih √ √
27 4785 Novitasari D P √ √
28 4786 Nur Inayah √ √
29 4787 Okta Viana Novita Sari √ √
30 4788 Oti Farida √ √
31 4789 Ratih Saputri √ √
32 4790 Riska Ayu W √ √
33 4791 Riski Kusuma Wardani √ √
34 4792 Salma Sri Handayani √ √
35 4793 Shinta Cornellia √ √
36 4794 Siti Rahayu √ √
37 4795 Siyami Maghfiroh √ √
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38 4796 Tias Atanti - √
39 4797 Tri Handayani √ √
40 4798 Tri Wulan Suci √ √
41 4799 Uun Mutmainah √ √
42 4800 Vivin Nofita √ √
43 4801 Wahyu Ambari √ √
44 4802 Yanti Indah Rahayu √ √
45 4803 Yeni Setyowati √ √
46 4804 Yuliana √ √

Total 45 45 


