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ABSTRAC 

 

. 

The background of this study is the importance accountancy study based on 

practice by vocational high school student, specially in course of level student 

accountancy study XI SMK Sukawati Gemolong, Sragen. The fokus of the research 

is : how is accountancy study management characteristic in level student XI SMK 

Sukawati Gemolong, Sragen. Sub fokus of this study is : how is the characteristics of 

the accountancy study planning, how is the characteristics of the accountancy media 

study, and how is the charateristics of the interaction study. 

This study uses qualitative method with approaches ethnography that is 

describing study characteristcs, study media characteristics, and characteristcs 

interaction study accountancy. This researcher subject all that involved in 

accountancy study grade XI at SMK Sukawati Gemolong school year 2011/2012, 

good headmaster, teachers, also student. The data have been collected by observation, 

interview, and documentation. 

           This study shows that: 1) Teacher   has taught  guide  in  study plan but the 

implementation in class less appropriate, 2) Teacher not yet maximal in use study 

media  availeble, 3) Teacher  submits study matter abaout journal transaction and 

general  ledger uses co-operative model, 4). Study evaluation is carried out every day 

that  is in the early, in  moment  study execution (at middle),  and by the end of activity.  

Evaluation  shaped test is written, attitude test, team-work result and another. form and 
evaluation model that used to vary to depending matter being studied.  
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PENDAHULUAN 



Pendidikan  mempunyai peranan penting di seluruh aspek kehidupan manusia. 

Hal itu disebabkan pendidikan berpengaruh langsung terhadap perkembangan 

kepribadian manusia. Pendidikan berkaitan langsung dengan pembentukan manusia. 

Pendidikan menentukan model manusia yang akan dihasilkannya. 

Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan 

individu sebagai pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan 

sepanjang hidup. Dalam arti sempit pendidikan adalah proses seseorang 

mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat 

tempat mereka hidup. (Fattah, 2001: 4).  

Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas, berikut ini definisi 

pendidikan yang dikemukakan Rohman dalam Samino (2010: 38): 

1. Pendidikan berwujud aktivitas interaktif yang sadar  dan terencana. 

2.   Pendidikan adalah dilakukan oleh minimal dua orang, satu pihak berperan 

sebagai fasilitator dan dinamisator sedang pihak lainnya sebagai subyek yang 

mengembangkan diri. 

3. Pendidikan merupakan proses dicapai melalui penciptaan suasana belajar dan 

proses pembelajaran.  

4. Pendidikan adalah terdapat nilai yang diyakini kebenarannya sebagai dasar 

aktivitas. 

5. Pendidikan adalah memiliki tujuan baik dalam rangka mengembangkan segenap 

potensi internal individu anak. 

6. Pendidikan adalah puncak ketercapaian tujuan adalah kedewasaan, baik secara 

fisik, psikologik, sosial, emosional, ekonomi, moral, dan spiritual pada peserta 

didik. Oleh karena itu, pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah 

tingkah laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup 

mandiri dan sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar di mana 

individu itu berada.  

Perwujudan masyarakat berkualitas menjadi tanggung jawab pendidikan, 

terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subjek yang makin berperan 

menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, mandiri dan professional 

pada bidangnya masing-masing. Hal tersebut diperlukan, terutama untuk 

mengantisipasi era globalisasi. Salah satunya dengan menguasai sistem akuntansi 

yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan sistem laporan keuangan. 

 Kebanyakan orang mempelajari akuntansi melalui pendidikan formal dan non 

formal. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian 

mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otor   pajak dan pembuat  

keputusan  lain  untuk  membuat  alokasi  sumber daya keputusan di dalam 

perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. 

 Akuntansi ditinjau dari sudut pemakainya adalah suatu disiplin yang 

menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien 

dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi (Jusup,  2005: 4) 



Apabila ditinjau dari sudut kegiatannya akuntansi didefinisikan sebagai proses 

pencatatan , penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data 

keuangan suatu organisasi (Jusup, 2005: 5). Terlalu rumit memang mempelajari 

akuntansi. Namun, semua itu dapat diatasijika guru menggunakan pendekatan 

pengajaran yang tepat dan benar. Oleh karena itu, para pendidik harus membuat 

situasi pengajaran akuntansi itu seefektif mungkin dan menyenangkan bagi siswa. 

Pengajaran akuntansi dapat menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan itu 

misalnya, natural approach, suggestopedia, communicative language teacing, dan 

contextual learning  and teacing. Beberapa pendekatan tersebut dibahas dalam 

penelitian ini terutama dalam pelaksanaan pembelajaran akuntansi pada siswa tingkat 

XI SMK Sukawati Gemolong. 

SMK Sukawati Gemolong adalah sekolah menengah kejuruan yang banyak 

peminatnya. Maksudnya banyak siswa lulusan SMP/MTs yang melanjutkan sekolah 

ke SMK Sukawati Gemolong. SMK Sukawati Gemolong memiliki empat jurusan, 

meliputi program studi akuntansi, administrsi perkantoran, penjualan dan teknik 

komputer dan jaringan. 

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan 

pembelajaran akuntansi di sekolah tersebut, seperti bagaimana guru 

mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disiapkan, 

yaitu mulai dari guru menyampaikan materi, penggunaan pendekatan pembelajaran, 

penggunaan media pembelajaran, sistem evaluasi dan lingkungan  SMK Sukawati 

Gemolong. 

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai 

tindakan belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Dimyati dan Mudjiono (2006: 9) 

mengemukakan bahwa siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses 

belajar. Berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan amat tergantung pada 

proses belajar mengajar yang dialami siswa dan pendidik baik ketika siswa itu 

disekolah maupun dilingkungan keluarga sendiri.  

Menurut Gagne dalam Dimyati (2006: 10) belajar adalah seperangkat  proses 

kognitif yang  mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati pengolahan informasi, 

menjadi kapabilitas baru.  Gagasan ini juga berarti bahwa belajar juga membutuhkan 

waktu dan tempat. Belajar disimpulkan terjadi bila tampak tanda-tanda bahwa 

perilaku manusia berubah sebagai akibat terjadinya proses pembelajaran. 

Disisi lain, belajar, perkembangan dan pendidikan merupakan tiga hal yang 

berkaitan dengan pembelajaran. Belajar dilakukan oleh siswa secara individu. 

Perkembangan dialami dan dihayati pula oleh individu siswa. Sedangkan pendidikan 

merupakan kegiatan interaksi. Dalam kegiatan interaksi tersebut, pendidik atau guru 

bertindak mendidik peserta didik atau siswa. Tindakan mendidik tersebut tertuju pada 

perkembangan siswa menjadi mandiri. Untuk dapat berkembang menjadi mandiri, 

siswa harus belajar. 

Belajar, perkembangan, dan pendidikan merupakan suatu peristiwa dan 

tindakan sehari-hari. Dari siswa sebagai pelaku belajar dan dari sisi guru sebagai 



pembelajar, dapat ditemukan adanya perbedaan dan persamaan. Hubungan guru 

dengan siswa adalah hubungan fungsional, dalam arti pelaku pendidik dan pelaku 

terdidik. Dari segi tujuan yang akan dicapai baik guru maupun siswa sama-sama 

mempunyai tujuan tersendiri. 

Dari segi lama waktu tindakan, tindakan guru mendidik dan mengajar terbatas, 

artinya sesuai lama studi jenjang sekolah. Sebaiknya, tindakan siswa belajar adalah 

sepanjang hayat atau sekurang-kurangnya dia harus belajar walau sudah lulus 

sekolah. Dari segi proses, belajar dan perkembangan merupakan proses internal 

siswa. Pada belajar dan perkembangan, siswa sendirilah yang mengalami, melakukan, 

dan menghayatinya. Sebaliknya, pendidikan adalah proses interaksi yang bertujuan. 

Interaksi terjadi antara guru dengan siswa, yang bertujuan meningkatkan 

perkembangan mental sehingga menjadi mandiri dan utuh. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa pendidikan merupakan satuan tindakan yang memungkinkan 

terjadinya belajar dan perkembangan. Pendidikan merupakan proses interaksi yang 

mendorong terjadinya belajar. Dengan adanya belajar terjadilah perkembangan 

jasmani dan mental siswa. Pendidikan merupakan faktor ekstern terjadinya belajar 

(Dimyati dan Mudjiono, 2006: 7). 

Pembelajaran atau pengajaran menurut Degeng dalam Uno (2007: 2), adalah 

upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini secara implisit dalam 

pengajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk 

mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Dari beberapa pendapat para ahli di atas 

dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah 

perubahan yang terjadi terhadap seorang siswa setelah mengalami proses yang 

dinamakan pembelajaran. 

 Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan  dengan 

pelaksanaan pembelajaran, (Mulyasa, 2011: 28) 

 Rencana pembelajaran pada hakekatnya merupakan perencanaan jangka 

pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan tentang apa yang akan 

dilakukan. Dengan demikian rencana pembelajaran merupakan upaya untuk 

memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen 

pembelajaran , yakni  kompetensi dasar, materi standar, indikator, dan  penilaian  

(Mulyasa, 2011: 167). Kompetensi dasar berfungsi mengembangkan potensi peserta 

didik, materi standar berfungsi memberi makna terhadap kompetensi dasar, indikator 

berfungsi menunjukkan keberhasilan pembentukan kompetensi pada peserta didik, 

sedangkan penilaian berfungsi mengukur pembentukan kompetensi, dan menentukan 

tindakan yang harus dilakukan apabila kompetensi standar belum terbentuk atau 

belum tercapai. 

Seorang guru harus menyiapkan materi pengajaran sebelum mengadakan 

proses belajar mengajar di dalam kelas. Guru juga harus mampu melaksanakan dan 

menyajikan materi di depan kelas. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 34) ada 



beberapa pertimbangan-pertimbangan  yang perlu diperhatikan oleh guru dalam 

memilih bahan ajar sebagai berikut: 

a. Apakah isi bahan belajar sesuai dengan sasaran belajar? Jika tidak sesuai,adakah 

bahan pengganti yang sederajat dengan program? 

b. Bagaimana tingkatan kesukaran bahan belajar bagi siswa? Jika tidak bahan 

belajar tergolong sukar maka guru perlu ”membuat mudah”bahan tersebut bagi 

siswa. Guru dapat menunjuk bahan prasyarat, menambah waktu belajar, dan 

menggunakan berbagai sumber lain. 

c. Apakah isi bahan belajar tersebut menuntut digunaknnya strategi belajar mengajar 

tertentu? Jika siswa ” telah menangkap” isi bahan belajar dengan baik, apakah 

guru harus menceramahkan bahan tersebut di kelas? Dalam hal ini, guru 

diharapkan menyesuaikan strategi belajar-mengajar dengan bahan belajar.  

d. Apakah evaluasi hasil belajar sesuai dengan bahan belajar 

tersebut?Kemampuankemampuan ada ranah-ranah kognitif, afektif, psikomotorik 

manakah yang dikandung oleh bahan belajar? Sebagai ilustrasi, kemampuan 

melakukan gerakan kompleks tidak dapat dievaluasi dengan menggunakan tes 

yang memilih benar salah. 

Dalam pengajaran akuntansi, terdapat beberapa pendekatan pengajaran yang 

dapat digunakan. Beberapa diantara pendekatan tersebut adalah sebagai berikut: 

a.  Humanity Education 

Humanity Education adalah sebuah sistem klasikyang bersifat global, tetapi 

beberapa prinsip dasarnya diambil para ahli pendidikan untuk dijadikan sebuah 

sistem pendekatan PBM. Pendekatan ini menekankan pengembangan martabat 

manusia yang bebas membuat pilihan dan berkeyakinan. Dalam sistem ini 

pengembangan ranah rasa merupakan hal penting dan perlu diintegrasikan dengan 

proses belajar pengembangan ranah cipta. Perbedaan yang menonjol dalam 

pendidikan humanistic adalah peranan guru yang lebih banyak menjadi 

pembimbing daripada pemberi ilmu pengetahuan kepada siswa.  

Disamping itu pendidikan humanistic juga menitikberatkan pada upaya 

membantu siswa agar dapat mencapai perwujudan dirinya sesuai dengan 

kemampuan dasar dan kekhususan yang ada pada diri siswa. Dalam hal 

penggunaannya dalam PBM pada prinsipnya relatif sama dengan enquiry 

discovery, hanya titik tekannya yang berbeda.  

b.  Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Trianto (2007:103) menyatakan pembelajaran kontekstual                

(Contextual Teaching and Learning ) adalah konsep belajar yang membantu guru 

mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya 

dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan 

tujuh komponen utama pembelajaran kontekstual, yakni : kontruktivisme 

(contructivism), bertanya (questioning), inkuiri (inquiry), masyarakat belajar 



(learning community), permodelan (modeling), rifleksi (reflection) dan penilaian 

autentik (authentic assesment). 

 CTL dapat diartikan sebagai konsep belajar yang membantu guru mengaitkan 

antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong 

siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sehari-hari.  

Dengan menggunakan, mengenal, dan memahami media pembelajaran dapat 

membantu tugas guru dalam meningkatkan efektifitas dan kualitas belajar mengajar. 

Seorang guru dituntut untuk mampu memanfaatkan media pendidikan yang tersedia 

di sekolah dan lingkungan. 

Dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang 

dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara 

pendidik dengan peserta didik. Fathurrohman dan Sutikno (2007 : 65) 

  Contoh media yang dapat digunakan dalam pembelajaran adalah media cetak 

seperti koran dan buku serta media elektronik seperti tape recorder, kaset dan VCD. 

Media pembelajaran dalam bentuk obyek nyata dapat berupa benda, hewan, 

tumbuhan, dan manusia 

Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya dan sedalam-

dalamnya mengenai kapabilitas siswa guna mengetahui sebabakibat dan hasil belajar 

siswa guna mendorong atau mengembangkan kemampuan belajar. Roestyah dalam 

Fathurrohman (2007:17).  

Lingkungan pembelajaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses 

belajar mengajar. Sehingga dibutuhkan lingkungan yang memadai dan mendukung 

pembelajaran. Menurut Kusmoro (2008:166) lingkungan belajar merupakan situasi 

buatan yang menyangkut lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dengan demikian 

lingkungan belajar dapat diciptakan sedemikian rupa, sehingga mampu memfasilitasi 

siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar. Sedangkan lingkungan belajar dalam 

kelas adalah sesuatu yang diupayakan atau diciptakan oleh guru agar proses 

pembelajaran berjalan kondusif dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang 

semestinya. 

Lingkungan fisik adalah lingkungan di sekitar siswa belajar berupa sarana 

fisik baik yang ada di dalam sekolah maupun yang di luar sekolah. Dalam lingkungan 

fisik lebih ditekankan pada lingkungan fisik dalam ruang kelas, berupa alat atau 

media belajar yang ada dan dapat dibuat sendiri. 

Lingkungan sosial adalah upaya penciptaan suasana belajar atau suasana 

kelas sehingga interaksi di dalam kelas menjadi kondusif. Dimana suasana belajar 

dalam kelas berjalan santai, bermakna, demokratis, adil, religius, dan siswa dapat 

belajar serta siap untuk berkonsentrasi. Jika lingkungan belajar tersebut terpenuhi 

maka proses pendidikan diharapkan berjalan lancar sehingga pemerolehan hasil 

belajar menjadi maksimal. 

Pengelolaan merupakan bagian dari manajemen. Sedangkan manajemen 

berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Manajemen adalah proses 



merencana, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan 

segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien (Fatah, 

2001: 1). Karena dalam manajemen melibatkan fungsi-fungsi pokok yang 

ditampilkan oleh seorang manajer atau pemimpin, yaitu: merencanaan (planning), 

mengorganisasian (organizing), memimpin (leading), dan mengawasi (contolling). 

Manajemen juga dapat di lihat sebagai suatu sistem yang setiap komponennya 

menampilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. 

Dalam pendidikan, manajemen dapat diartikan sebagai aktifitas memadukan 

sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan yang telah ditentukan itu misalnya 

mengenai kegiatan-kegiatan, seperti administrasi pengajaran, kesiswaan, 

kepegawaian, keuangan, dan sarana prasarana. Manajemen adalah kegiatan-kegiatan 

yang mengenai gejolak baik positif maupun negatif yang membutuhkan pemikiran 

dan aktifitas khusus untuk menyelesaikannya, termasuk yang bertalian dengan 

sumber-sumber pendidikan. Gejolak positif misalnya ketidakmampuan guru dalam 

melaksanakan metode pembelajaran baru. Gejolak negatif antara lain adalah 

mengatasi demonstrasi siswa yang SPP-nya tidak ingin dinaikkan (Pidarta, 2004: 4).  

Menurut Samino (2010: 48) manajemen pendidikan adalah ilmu dan seni 

dalam mengelola sumber daya pendidikan dan sumber daya terkait lainnya melalui 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau penggerakan, dan 

pengendalian atau pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditentukan secara efektif dan efisien. 

Berdasarkan uraian diatas, Sutopo dalam Samino (2010: 48-49) bahwa dalam 

manajemen atau administrasi pendidikan baik secara tersurat maupun tersirat terdapat 

lima (5) pengertian pokok, yaitu : 

1. Administrasi atau manajemen pendidikan merupakan proses kegiatan pengelolaan 

di bidang pendidikan. 

2.   Proses kegiatan itu dilaksanakan melalui kerja sama. 

3.   Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam suatu organisasi pendidikan. 

4. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

5. Tujuannya diharapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

 Manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya 

pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan diriya, masyarakat, bangsa dan negara. Usman dalam 

Samino (2010 : 47) 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan tentang pengertian 

manajemen. Manajemen dalam pendidikan adalah kerjasama dan proses untuk 

mencapai suatu tujuan pendidikan yang dilakukan oleh guru, murid, kepala sekolah 

dan semua staf pendidikan. 



Pengelolaan pembelajaran merupakan penerapan prinsip manajemen pada 

umumnya. Oleh karena itu Pengelolaan pembelajaran merupakan penerapan prinsip 

manajemen pada umumnya. Oleh karena itu manajemen pembelajaran mempunyai 

kekhasan tersendiri, yaitu ditinjau dari segi tujuan, proses, dan orientasi. Berdasarkan 

tujuannya, manajemen pembelajaran senantiasa berorientasi pada tujuan 

pembelajaran, yaitu kemampuan peserta didik. Berdasarkan prosesnya, manajemen 

pembelajaran harus di landasi prinsip mendidik. Menurut orientasinya, manajemen 

pembelajaran diorientasikan atau dipusatkan pada peserta didik (Sukirman, dkk, 

dalam Sutopo, 2006: 17). Dengan demikian, manajemen pembelajaran adalah 

pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan, dan mengendalikan pembelajaran sesuai dengan prosedur, sistematika, 

dan kriteria yang jelas.  

Manajemen pembelajaran diartikan sebagai usaha dan tindakan kepala sekolah 

sebagai pemimpin intruksional di sekolah dan usaha maupun tindakan guru sebagai 

pemimpin belajar mengajar di kelas untuk dilaksanakan sedemikian rupa untuk 

memperoleh hasil dalam rangka mencapai tujuan program sekolah dan juga 

pembelajaran. Artinya manajemen pembelajaran di sekolah merupakan pengelolaan 

pada beberapa unit pekerjaan oleh personel yang diberikan wewenang untuk itu yang 

muaranya pada suksesnya program pembelajaran. 

Perencanaan yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan 

dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna 

memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan (Uno, 2007: 2). 

Perencanaan program pengajaran harus sesuai dengna konsep pendidikan dan 

pengajaran yang dianut kurikulum. Dewasa ini konsep yang banyak  mewarnai 

pengajaran di sekolah dasar dan menengah di Indonesia adalah konsep teknologi 

pendidikan, khususnya pengajaran sebagai sistem (Ibrahim dan Syaodih, 2003: 51). 

Pemilihan penetapan, dan pengembangan pendekatan didasarkan pada kondisi 

pengajaran yang ada merupakan inti dari perencanaan pembelajaran (Uno, 2007: 2). 

Dalam perencanaan pembelajaran seorang guru harus menetapkan tujuan, 

memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran, memilih pendekatan belajar, 

menggunakan atau membuat media sesuai dengan materi pembelajaran pada saat itu. 

Guru harus melakukan inovasi-inovasi sumber belajar lain.  

Pengorganisasian pembelajaran berfungsi untuk memberikan gambaran 

bahwa kegiatan belajar dan mengajar mepunyai arah dan penanggung jawab yang 

jelas. Pengorganisasian pembelajaran ini memberi gambaran apakah seorang guru 

mampu mengelola kelas. Pengelolaan kelas mengarah pada peran guru untuk menata 

pembelajaran. Secara kolektif atau klasikal dengan cara mengelola perbedaan-

perbedaan kekuatan individual menjadi sebuah  aktivitas  belajar  bersama.  Arikunto 

dalam Fahurrohman   ( 2007 : 103). 

Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar 

mengajar yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Guru berperan 



sebagai pengelola proses pembelajaran dan fasilitator. Guru berusaha menciptakan 

kondisi belajar mengajar yang efektif sehingga memungkinkan proses pembelajaran 

berjalan dengan baik. Guru berusaha menggali kemampuan siswa untuk memahami 

materi pelajaran dan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditemukan. 

Untuk mengatasi berbagai macam problematika dalam pelaksanaan 

pembelajaran, tentu diperlukan model-model mengajar yang dipandang mampu 

mengatasi kesulitan guru melaksanakan tugas mengajar dan juga kesulitan peserta 

didik. Model desain  pembelajaran menawarkan struktur dan pemahaman tentang 

desain pembelajaran.Yulaelawati (2004 : 56)  

Nilai sebuah model pembelajaran ditentukan dalam kontek yang 

digunakan.Pengendalian pembelajaran dilakukan melalui program supervisi, baik 

supervisi oleh kepala sekolah maupun supervisi oleh pengawas. Kepala sekolah 

adalah orang yang paling bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan 

dalam organisasi sekolah. 

Menurut Depdiknas  dalam Rahayu (2008:166) menyatakan bahwa supervisi 

adalah program yang berencana untuk memperbaiki pengajaran. Supervisi adalah 

segala usaha dari kepala sekolah dalam memimpin guru dan petugas lainnya dalam 

memperbaiki pengajaran termasuk menstimuli, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan 

perkembangan guru-guru dan merevisi kajian bahan-bahan pembelajaran, metode 

mengajar dan evaluasi pembelajaran 

Dalam hal ini, fungsi supervisi adalah untuk menunjukkan dan 

mengembangkan pengajaran sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan 

baik yang akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan.  

Menurut Trianto (2007: 31) pengertian praktek adalah menerapkan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dipelajarai kedalam situasi kehidupan nyata. 

Dalam hal ini, salah satu ketrampilan menuntut terjadinya perubahan berpikir. Setiap 

siswa diharapkan memeiliki ketrampilan berpikir yaitu bagaimana berpikir krits (high 

order thinking skill atau lebih dikenal dengan nama HOTS) , mencari solusi, kreatif, 

berinovasi, komunikasi, kolaborasi, serta memiliki ketrampilan (Sutrisno, 2011: 9) 

Ketrampilan berpikir di dalamnya termasuk mengumpulkan informasi, menyeleksi 

informasi, menganalisis , membuat kesimpulan dan menentukan hubungan sebab 

akibat. 

Menurut DfES  dalam Sutrisino (2011: 9) ketrampilan berpikir juga dapat 

diklasifikasikan ke dalam kategori (a) ketrampilan memproses informasi, (b) 

ketrampilan memberi argumentasi, (c) ketrampilan menemukan sesuatu yang baru  

(d) ketrampilan berpikir kreatif,dan (e) ketrampilan mengevaluasi. Fischer  dalam 

Sutrisno, (2011 : 11) menyoroti beberapa faktor yang mempengaruhi proses berpikir 

yaitu : (a) kemampuan kognitif dan memori siswa, (b) pengalaman masa lalu, usia, 

dan kebiasaan dan (c) sikap siswa misalnya motivasi, tekanan, ketertarikan, 

kepercayaan terhadap orang lain, percaya diri, mengatur emosi, ketekunan, dan daya 

retensi terhadap materi pelajaran. 



 Kegiatan akuntansi merupakan tugas yang komplek dan menyangkut 

bermacam-macam kegiatan meliputi : (1) mengidentifikasikan data mana yang 

           berkaitan atau relevan dengan keputusan yang akan diambil, (2) memproses data yang 

relevan, (3) mengubah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan . Jusup (2005: 5) 

 Dengan menggunakan  pembelajaran akuntansi berbasis praktek siswa dapat 

mengaplikasikan pengatahuan yang dipelajari kedalam situasi kehidupan nyata. 

Melalui pembelajaran akuntansi berbasis praktek dengan ilmu pengetahuan yang 

dipelajari maka siswa dapat menginterpretasi informasi, menganalisis, membuat 

hubungan sebab akibat, dan sintesis tentang apa yang mereka telah pelajari serta 

dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. 

Pekdemir (2006) yang berjudul ”Ethics in Professional Accounting Education 

Program: The Turkey Experience”  membahas tentang etika di program pendidikan 

akuntansi profesional. Penelitian ini menyatakan ” bahwa peran akuntansi sangat 

penting untuk banyak orang maka perlu perwujudan nilai profesional, etika dan 

sikap.” 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh  Wet dan  Niekerk (2001) yang 

berjudul “An innovative approach to accounting educatioan at the first-year level” 

membahas tentang pendekatan inovasi pendidikan akuntansi pada tahun pertama. 

Penelitian ini menyatakan ”di lingkungan pendidikan mencakup secara luas alternatif 

yang harus ditemukan untuk mendidik secara efektif dan efisien.” 

 Santagata (2005) dalam judulnya ” Practices and beliefs in mistake-handling 

activities: A video study of Italian and US mathematics lessons” membahas tentang 

kegiatan praktek pembelajaran menggunakan video pelajaran matematika dari Italia 

dan Amerika. 

 Klaas van Veen (2005) dalam judulnya ”One teacher’s identity, and 

commitment to change: A case study into the cognitive-affective processes of a 

secondary school teacher in the context of reforms ” membahas tentang evaluasi 

pembelajaran malalui kepribadian guru dan emosi. Penelitian ini menyatakan 

”kepribadian guru serta emosi sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi 

pembelajaran peserta didik untuk aspek kognitif dan afektif”. 

              Keimonen and Nevalainen (2005) dalam judulnya ”active learning in the 

proses of educational change” membahas tentang kegiatan belajar yang berhubungan 

dengan proses perubahan melalui aspek  pembelajaran. 

 Ghufron (2006) Jurnal Nasional dalam judulnya ”Penerapan Produk 

Teknologi Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum BerbasisTeknologi” 

membahas tentang pemenfaatan media pembelajaran. Penelitian ini menyatakan 

bahwa ” Pemanfaatan media pembelajaran seperti gambar dan benda asli yang relatif 

mudah diperoleh ternyata sebagian guru mengaku hanya kadang-kadang 

menggunakan bahkan ada sebagian guru yang mengaku tidak pernah menggunakan. 

Begitu juga pemenfaatan media video dan multi media berbasis komputer masih 



jarang bahkan sebagian besar guru mengaku tidak pernah menggunakan media jenis 

ini. 

 Penelitian lain yang relevan dengan tesis ini adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Sutopo (2006) dengan judul penelitian”manajemen pembelajaran akuntansi 

berdasarkan kurikulum 2004 (studi kasus di kelas IX SMA Muhammadiyah Gubug)”. 

Penelitian itu menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran akuntansi berdasarkan 

kurikulum 2004 telah dilaksanakan oleh guru SMA Muhammadiyah Gubug. Namun 

pelaksanaannya belum maksimal, hal itu dikarenakan ada hambatan yaitu motivasi 

belajar siswa yang rendah. 

Beberapa penelitian dan journal diatas relevan dengan penelitian yang 

dilaksanakan peneliti dan dijadikan panduan guna menganalisis serta menyelesaikan 

tesis ini. Namun terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti. 

Disini peneliti akan membahas tentang pengelolaan pembelajarn akuntansi dan 

membahas lebih lanjut hal-hal sebagai berikut: karakteristik pembelajaran , 

karakteristik media pembelajaran, dan karakteristik interaksi pembelajaran. 

          Sebagai fokus penelitian adalah, bagaimanakah karakteristik pengelolaan 

pembelajaran akuntansi pada siswa tingkat XI SMK Sukawati Gemolong. 

Selanjutnya fokus tersebut dirinci menjadi tiga sub fokus, pertama bagaimana 

karakteristik pembelajaran akuntansi tingkat XI di dalam kelas?, kedua bagaimana 

karakteristik media pembelajaran akuntansi di dalam kelas?, ketiga bagaimana 

karakteristik evaluasi pembelajaran guru dengan siswa pada pembelajaran akuntansi? 

          Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama mendeskripsikan karakteristik 

pembelajaran akuntansi tingkat XI di dalam kelas, ke dua mendeskripsikan 

karakteristik media pembelajaran akuntansi di dalam kelas, ke tiga mendeskripsikan 

karakteristik evaluasi pembelajaran guru dengan siswa pada pembelajaran akuntansi. 

 

METODE PENELITIAN 

 

           Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan 

untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian deskripsi memusatkan 

diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada sekarang dan aktual dengan tujuan 

mencandrai gejala yang ada, mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang 

berkembang, dan membuat komparasi dan evaluasi. 

           Data penelitian ini diperoleh dari dokumen, rekaman, arsip, wawancara, 

pengamatan langsung, observasi partisipan, dan perangkat – perangkat fisik. Adapun 

sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data 

sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru akuntansi kelas XI 

SMK Sukawati Gemolong dan dilengkapi informasi lain yaitu sebagian siswa kelas 

XI, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMK Sukawati 

Gemolong. Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung 



memberikan data kepada pengumpul data. Sebagi sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah laporan kegiatan pembelajaran guru di dalam kelas. 

           Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam peneliatian ini adalah 

observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Dengan cara yang demikian, 

diharapkan  peneliti memperoleh deskripsi tentang pengelolaan pembelajaran 

akuntansi berbasis praktek  studi situs SMK Sukawati Gemolong. Observasi 

dilakukan untuk memperoleh data yang berupa semua kejadian yang terjadi selama 

penelitian berlangsung seperti perilaku guru dan siswa. Wawancara dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang berupa kata-kata mengenai penelitian ini. Adapun alat yang 

digunakan dalam wawancara adalah recorder yang berfungsi untuk merekam semua 

percakapan atau pembicaraan, dan kamera yang berfungsi untuk mendokumentasikan 

proses wawancara tersebut untuk menghindari kesalahan informasi. Adapun analisa 

data dilakukan dengan mengamati dan mempelajari perangkat pembelajaran 

akuntansi dan dokumen sekolah untuk mendapatkan data yang akurat. Dokumen yang 

berupa data dikumpulkan, dicatat kemudian dipadukan dengan catatan lapangan. 

Selanjutnya data tersebut dianalisis. 

            Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah analisis kasus tunggal yaitu 

melalui tiga analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan verifikasi atau simpulan. 

Proses analisis ini mempertegas, memperpendek, membuang hal yang tidak penting 

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat 

dilakukan.Proses reduksi data berlangsung terus-meerus sampai akhir penelitian. 

Sajian data merupakan rakitan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis 

sehingga kalau dibaca akan bisa dipahami dan memungkinkan peneliti untuk 

membuat suatau tindakan berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data merupakan 

hasil dari reduksi data baik dari observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang 

diseleksi. Penarikan simpulan atau verifikasi, hal ini dimaksidkan agar makna data 

teruji validitasnya sehingga simpulan penelitian menjadi kokoh. 

 

PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN 

        

. Karakteristik  pembelajaran akuntansi. Rencana pembelajaran. Sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran maka setiap guru wajib membuat rencana 

pembelajaran karena rencana mengajar merupakan pedoman guru dalam  

pembelajaran. Dalam membuat rencana pembelajaran yang efektif, dan berhasil guna, 

dituntut untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan 

rencana pembelajaran, baik berkaitan dengan hakekat, fungsi, prinsip, maupun 

prosedur pengembangan rencana pembelajaran , serta cara mengukur efektifitas 

rencana pembelajaran. 

Perencanaan merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pelaksanaan perencanaan tersebut 

dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan 



keinginan pembuat perencanaan. Namun yang lebih utama adalah perencanaan yang 

dibuat harus dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat sasaran.  

Materi pembelajaran Dari hasil temuan penelitian tentang materi yang          

digunakan dalam mata pelajaran akuntansi didapatkan bahwa guru telah menyiapkan 

materi pembelajaran sebelumnya, guru menyampaikan materi pembelajaran tentang 

Jurnal Umum, guru mengambil contoh  perusahaan  yang ada di sekitar sekolah, yaitu 

perusahaan dagang untuk membuat contoh menjurnal biaya perusahaant, guru 

menggunakan contoh pekerjaan yang ada disekitar masyarakat pada materi jurnal, 

dan guru telah menyampaikan materi sesuai dengan rencana pembelajaran.                                            

 Pendekatan pembelajaran. Pada observasi hari pertama, guru membuka 

pelajaran,  menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi tentang jurnal 

umum   dengan menggunakan program excel, memberi contoh dengan alat peraga, 

menanyakan kepada murid apakah ada yang belum mengerti, memberikan tes tertulis 

kepada murid , mendekati murid secara personal ketika mereka mengerjakan, 

menanyakan apakah ada kesulitan, menjelaskan secara personal kepada murid yang 

kurang paham dan meminta murid menuliskan tugas mereka di papan tulis kemudian 

dibahas. 

 Pada observasi hari kedua, guru membuka pelajaran , menyampaikan 

tujuan   pembelajaran, menyampaikan materi tentang buku besar dan neraca saldo   

dengan menggunakan program excel , memberi contoh  yang ada dilingkungan 

sekitar, menanyakan kepada murid , meminta siswa menjelaskan memasukkan 

transaksi ke dalam jurnal umum, meminta siswa menuliskan di papan tulis, dan 

melakukan pembahasan.   

 Guru akuntansi menggunakan beberapa pendekatan dalam pembelajaran di 

dalam kelas. Pendekatan yang biasanya mereka gunakan antara lain natural approach 

dan contextual teaching and learning. 

Karakteristik media pembelajaran akuntansi. 

         Penggunaan media pembelajaran sangat penting dalam proses belajar 

mengajar di dalam kelas. Dengan menggunakan media guru dapat dengan mudah 

menyampaikan materi di depan kelas. Ketidakjelasan atau kerumitan bahan ajar dapat 

dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Bahkan dalam hal-hal 

tertentu media dapat mewakili kekurangan guru dalam mengkomunikasikan materi 

pelajaran. Namun perlu diingat, bahwa peranan media tidak akan  terlihat apabila 

penggunaannya tidak sejalan dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. 

 Selama peneliti melakukan observasi, guru akuntasi tidak menggunakan 

media pembelajaran secara maksimal. Guru hanya menggunakan benda-benda yang 

tersedia didalam kelas sebagai alat peraga.  

 

 Karakteristik Evaluasi Pembelajaran Akuntansi. 

        Berkaitan dengan proporsi aspek yang dinilai antara teori dan praktek 

diketahui bahwa guru telah melaksanakan evaluasi secara proporsional antara teori 

dan praktek. Evluasi aspek teori bertujuan untuk mengukur kompetensi kognitif 



sedangkan evaluasi praktek bertujuan untuk mengukur kompetensi psikomotorik dan 

afektif siswa. 

Dalam penelitian ini, guru akuntansi klas XI AK1 SMK Sukawati 

Gemolong menggunakan evaluasi pembelajaran yang berupa tes tertulis, PR, ulangan 

harian dan ulangan lisan. Disamping itu sekolah juga melaksanakan ulangan blok, 

mid semester maupun semester. Namun ketika peneliti melakukan observasi guru 

tidak sedang  melakukan penilaian. 

 

Temuan Penelitian 

 

Selama melakukan penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang 

dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Karakteristik Pembelajaran Akuntansi 

a. Rencana Pembelajaran. 

1) Guru membuat Rencana Pembelajaran pada awal tahun pelajaran. 

2) Rencana Pembelajaran tersebut dapat disesuaikan pelaksanaannya oleh   

      guru akuntansi di dalam kelas.  

3) Rencana  Pembelajaran seharusnya  dibawa pada saat pelaksanaan             

pembelajaran didalam kelas, tetapi kenyataannya guru  akuntansi tidak    

      selalu membawa Rencana Pembelajaran. 

4) Rencana Pembelajaran yang dibuat telah sesuai dengan standar. 

b. Materi pembelajaran 

1) Guru telah menyiapkan materi pembelajaran sebelumnya. 

2) Guru menyampaikan materi pembelajaran tentang jurnal dan buku            

besar.  

3) Guru menggunakan benda-benda yang ada di dalam kelas, seperti white 

board, untuk menyampaikan materi. 

4) Guru menggunakan contoh transaksi perusahaan di lingkungan sekitar 

atau di masyarakat pada materi jurnal. 

5) Materi yang disampaikan sesuai dengan rencana pembelajaran. 

c. Pendekatan pembelajaran 

1) Guru akuntansi SMK Sukawati Gemolong, Sragen menggunakan 

pendekatan natural approach dalam menyampaikan materi di dalam 

kelas. 

2) Guru menyampaikan materi dengan menggunakan LCD dan 

mengulanginya kembali dengan soal yang berbeda.  

3) Tidak semua siswa paham apa yang telah disampaikan oleh guru 

akuntansi. 

4) Guru melakukan pengecekan ketika siswa menyelesaikan penugasan dan 

ditemukan beberapa  siswa  yang  belum  memahami materi. 

5) Guru akuntansi juga menggunakan pendekatan contextual teaching and 

learning dalam menyampaikan materi di dalam kelas. 



6) Guru menyampaikan materi dikaitkan dengan kehidupan nyata yang 

terjadi dilingkungan sekitar siswa. 

7) Dengan menggunakan pendekatan contextual teaching and learning Guru 

akuntansi SMK Sukawati Gemolong, Sragen menggunakan pendekatan 

natural approach dalam menyampaikan materi di dalam kelas. 

8) Guru menyampaikan materi dengan menggunakan LCD dan 

mengulanginya kembali dengan soal yang berbeda.  

9) Tidak semua siswa paham apa yang telah disampaikan oleh guru 

akuntansi. 

10) Guru melakukan pengecekan ketika siswa menyelesaikan penugasan dan 

ditemukan beberapa  siswa  yang  belum  memahami materi. 

11) Guru akuntansi juga menggunakan pendekatan contextual teaching and 

learning dalam menyampaikan materi di dalam kelas. 

12) Guru menyampaikan materi dikaitkan dengan kehidupan nyata yang 

terjadi dilingkungan sekitar siswa. 

13) Dengan menggunakan pendekatan contextual teaching and learning siswa 

mudah menerima materi yang disampaikan oleh guru, misalnya siswa 

dapat membuat teks deskriptif dan menyebutkan jenis-jenis profesi 

dengan menggunakan bahasa Inggris. 

14) Pendekatan yang digunkan guru tidak tercantum atau tidak sesuai dengan 

rencana pembelajaran.. 

2. Karakteristik Media Pembelajaran 

a. Guru menggunakan media pembelajaran laboratorium komputer ketika 

memberikan materi. 

b. Guru   menggunakan  alat  peraga  yang  ada  di luar kelas dan di dalam       

kelas, misalnya benda-benda yang ada di sekitar  sekolah tersebut. 

c. SMK  Sukawati  Gemolong, Sragen  menyedikan  media  pembelajaran 

seperti,   Laboratorium   Komputer,  LCD,  Laboratorium   bahasa  dan 

internet dan bank mini. 

d. Guru  tidak  membawa  alat  peraga lain, seperti lap top, kedalam kelas. 

e. Guru  tidak  merencanakan  penggunaan  media  pembelajaran  dan alat 

peraga dengan baik dan kurang kreatif. 

 

3. Karakteristik Evaluasi Pembelajaran Akuntansi 

a. Guru akuntansi SMK Sukawati Gemolong, Sragen dalam memberikan materi 

menggunakan model pembelajaran kooperatif. 

b. Guru akuntansi melaksanakan evaluasi dengan menggunakan tes                   

tertulis, penugasan, PR, ulangan harian dan ulangan lisan dengan                   

menggunakan dua aspek yaitu aspek kognitif dan aspek afektif.   

c. Guru  mengadopsi soal-soal yang terdapat di LKS maupun buku paket sebagai 

bahan  memberikan evaluasi.. 



d. Ulangan blok, mid semester dan ulangan semester digunakan untuk       

mengetahui kemampuan siswa. 

e. Guru hanya mengutamakan buku paket dan LKS sebagai   penugasan. 

 

Berdasarkan temuan penelitian di atas kemudian dilakukan pembahasan 

sebagai berikut: 

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada pengelolaan  pembelajaran 

akuntansi yang terdiri dari karakteristik pembelajaran, karakteristik media 

pembelajaran, dan  karakteristik evaluasi pembelajaran di SMK Sukawati Gemolong, 

Sragen. 

Karakteristik Perencanaan Pembelajaran Akuntansi 

Dari hasil temuan penelitian tentang rencana pembelajaran didapatkan bahwa 

guru membuat rencana pembelajaran pada awal tahun pelajaran, rencana 

pembelajaran tersebut disesuaikan pelaksanaannya oleh guru akuntansi di dalam 

kelas, rencana pembelajaran yang telah tersusun merupakan acuan pelaksanaan 

pembelajaran guna mengantarkan peserta  ingin dicapai secara optimal. 

Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya, seperti tersebut di 

bawah ini. Penelitian yang dilakukan oleh  Pekdemir (2006) yang menyatakan bahwa 

” Peran akuntansi sangat penting untuk banyak orang maka perlu perwujudan nilai 

profesional, etika, dan sikap.” 

.Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya,seperti tersebut di 

bawah ini. Penelitian yang dilakukan oleh Wet dan Niekrek (2001) yang menyatakan 

bahwa ”Di lingkungan pendidikan mencakup secara luas alternatif yang harus 

ditemukan untuk mendidik secara efektif dan efisien.” 

Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya, seperti di sampaikan 

berikut ini. Penelitian yang dilakukan oleh Keimonen and Nevalainen (2005) yang 

menyatakan bahwa ” Terdapat enam aspek yang berhubungan dengan pembelajaran 

di satu sekolah yaitu penentuan sasaran,tugas terstruktur, mengakses informasi, 

memproses dari hasil kerja, mempergunakan dari hasil kerja dan belajar, dan 

prosedur penilaian.” 

Namun dari penelitian tersebut juga ditemukan kenyataan bahwa guru 

akuntansi tidak selalu membawa rencana pembelajaran ke dalam kelas akhirnya  guru 

mengalami hambatan dalam  mengajarkan materi. Padahal seharusnya rencana 

pembelajaran tersebut harus dibawa pada saat pelaksanaan pembelajaran di dalam 

kelas.  

             Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya, seperti tersebut di 

bawah ini. Penelitian yang dilakukan  oleh Sutopo (2006) yang menyatakan bahwa ” 

Manajemen pembelajaran akuntansi berdasarkan kurikulum 2004 telah dilaksanakan 

oleh guru SMA Muhammadiyah Gubug. Namun pelaksanaannya belum maksimal, 

hal itu dikarenakan ada hambatan yaitu motivasi belajar siswa yang rendah.” 

 Karakteristik  Media  Pembelajaran 



Dari hasil temuan penelitian tentang media pembelajaran yang digunakan 

guru akuntansi didapat bahwa guru belum maksimal dalam menggunakan media 

pembelajaran, guru menggunakan alat peraga yang ada didalam kelas seperti white 

board, guru menggunakan benda yang ada diluar kelas atau yang ada disekitar 

sekolah tersebut, sekolah juga  menyedikan media pembelajaran seperti komputer 

lengkap dengan programnya, lap top, dan internet. Namun penggunaannya belum 

maksimal oleh guru akuntansi. 

 Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya, seperti tersebut di 

bawah ini. Penelitian yang dilakukan oleh  Ghufron (2006) yang menyatakan bahwa” 

Pemanfaatan media pembelajaran seperti gambar dan benda asli yang relatif mudah 

diperoleh ternyata sebagian guru mengaku hanya kadang-kadang menggunakan 

bahkan ada sebagian guru yang mengaku tidak pernah menggunakan. Begitu juga 

pemenfaatan media video dan multi media berbasis komputer masih jarang bahkan 

sebagian besar guru mengaku tidak pernah menggunakan media jenis ini.” 

Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya, seperti tersebut di 

bawah ini. Penelitian yang dilakukan oleh  Santagata (2005) yang menyatakan bahwa 

”Di Itali berdasarkan 30 sample penyampaian pelajaran matematika menggunakan 

media video tape.” 

 Seorang guru dituntut untuk mampu memanfaatkan media pendidikan yang 

tersedia di sekolah dan lingkungan. 

Namun, dari penelitian ini ditemukan kenyataan bahwa guru tidak 

menggunakan media pembelajaran yang tersedia, seperti internet atau lap top ketika 

penelitian dan guru tidak merencanakan media pembelajaran dengan baik dalam 

rencana pembeljaran. Hal ini dikarenakan guru kurang kreatif dalam menggunakan 

media pembelajaran yang telah tersedia. 

 Karakteristik Evaluasi Pembelajaran Akuntansi 

Dari hasil temuan penelitian tentang evaluasi pembelajaran didapatkan bahwa 

guru akuntansi SMK Sukawati Gemolong, Sragen dalam memberikan evaluasi 

menggunakan aspek kognitif dan aspek afektif. Hal tersebut dilaksanakan  untuk 

program evaluasi baik untuk ulangan harian maupun ulangan tengah semester. 

Penelitian ini juga mendukung penelitian sebelumnya, seperti tersebut di 

bawah ini. Penelitian yang dilakukan oleh Klaas van Veen (2005) yang menyatakan 

bahwa ”kepribadian guru serta emosi sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi 

pembelajaran peserta didik untuk aspek kognitif dan afektif”. 

Namun, dari penelitian ini ditemukan kenyataan bahwa aspek kognitif maupun 

afektif program evaluasi pembelajaran tidak tercantum dalam perencanaan 

pembelajaran.  

 

Teori Hasil Penelitian 

1. Semakin sering guru melakukan  perencanaan pembelajaran dalam kegiatan 

belajar, maka pencapaian tujuan belajar semakin baik. 



2. Semakin sering penggunaan media pembelajaran (laboratorium), maka 

semakin mudah siswa mampu memecahkan masalah pelajarannya. 

3. Semakin sering guru memberikan evaluasi pembelajaran, semakin sering guru 

memberikan latihan-latihan tugas pemecahan masalah, dan semakin banyak 

ide-ide baru yang dapat digali peserta didik, maka hasil belajar peserta didik 

serta program pembelajaran  akan lebih baik. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan dalam Bab IV mengenai 

karakteristik pengelolaan pembelajaran akuntansi siswa tingkat XI SMK Sukawati 

Gemolong, Sragen dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Karakteristik Perencanaan Pembelajaran Akuntansi 

a. Perencanaan  pembelajaran  dibuat  guru-guru  akuntansi setiap awal tahun 

pelajaran,  namun  pelaksanaan  atau   implementasinya   di   dalam   kelas 

kurang sesuai. 

b. Perencanaan        pembelajaran      seharusnya      selalu      dibawa      pada           

saat    pelaksanaan   pembelajaran     di dalam kelas.   Tetapi kenyataannya            

sebagian   guru  akuntansi  menyatakan  hanya   kadang-kadang membawa           

rencana   pembelajaran. 

c. Perencanaan  pembelajaran   telah dibuat  oleh  guru-guru akuntansisesuai 

standar. 

2. Karakteristik  Media Pembelajaran  

a. Guru belum maksimal dalam menggunakan media pembelajaran yang 

tersedia. 

b. SMK Sukawati Gemolong, Sragen menyedikan media pembelajaran seperti 

laboratorium komputer dan internet. 

c. Guru tidak membawa alat peraga seperti LCD,lap top dan keping CD         

ketika pelaksanaan pembelajaran. 

d. Guru tidak merencanakan penggunaan media pembelajaran dengan baik           

dan kurang kreatif. 

e. Media dan alat peraga tidak tercantum jelas dalam Rencana Pembelajaran. 

3. Karakteristik Evaluasi Pembelajaran Akuntansi 

a. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan setiap hari yaitu pada awal, pada saat 

pelaksanaan pembelajaran (di tengah), dan pada akhir kegiatan.    

b. Evaluasi berupa tes tertulis, tes sikap, hasil kerja kelompok dan lainnya.  

c. Bentuk dan  model penilaian yang digunakan bervariasi tergantung materi 

yang sedang dipelajari. 

d. Aspek  yang  masuk  dalam   penilaian  pembelajaran jurnal dan buku besar 

berbeda  dengan   materi   yang  lain, yaitu tidak hanya mencakup  kognitif 

dan afektif,  melainkan   mencakup  juga  pada aspek yang lain yaitu aspek 

psikomotor. 



e. Guru   tidak   selalu  terpancang   dengan  tagihan  waktu  pada  jadwal 

pembelajaran. 

f. Guru mempunyai wewenang mengatur waktunya untuk pelaksanaan  evaluasi, 

berdasarkan  minat  dan  perhatian pesertadidik pada saat berlangsungnya 

pembelajaran. 

Implikasi 

1. Jika pengelolaan pembelajaran kelas suatu pelajaran akuntansi didesain  

dengan baik, maka akan memudahkan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Dengan perencanaan  pembelajaran yang baik, maka akan 

memudahkan siswa dalam memahami materi pelajaran. 

2. Jika pengelolaan media pembelajaran diatur dengan baik dan disesuaikan 

dengan karakter bahan mata pelajaran dan kondisi siswa, maka akan dapat 

meningkatkan efektivits dan efisien pembelajaran. 

3. Jika guru sering menggunakan metode pembelajaran yang berbasis praktek 

dalam pelaksanaan evaluasi maka hasil pembelajaran peserta didik menjadi 

lebih baik.  

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Kepala sekolah 

a. Melakukan supervisi secara rutin terhadap berlangsungnya proses 

pembelajaran. 

b. Menambah dan memperbaiki sarana prasarana pembelajaran. 

c. Memberi motivasi kepada guru untuk lebih antusias dan inovatif dalam 

pengajaran. 

2. Wakil kepala sekolah bagian kurikulum 

a. Menertibkan perangkat pembelajaran guru. 

b. Menyarankan guru untuk membawa Rencana pembelajaran ketika 

mengajar. 

c. Memaksimalkan penggunaan media, alat peraga dan fasilitas 

pembelajaran kepada guru. 

3. Guru akuntansi 

a. Dalam setiap proses pembelajaran sebaiknya guru akunatansi membawa 

Rencana pembelajaran kedalam kelas.  

b. Pelaksanaan pembelajaran harus berpedoman pada Rencana pembelajaran. 

c. Disarankan guru akuntansi untuk menggunakan media pembelajaran yang 

telah tersedia. 

d. Mengadakan penilaian pembelajaran setiap pertemuan. 

e. Bahan evaluasi atau penugasan lebih beragam, tidak hanya dari buku 

paket dan LKS. 

f. Guru akuntansi menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang 

nyaman. 



4. Peneliti Berikutnya 

a. Memperluas kasus penelitian yang ada dalam pembelajaran akuntansi. 

b. Menambah media dan mengembangkan interaksi dalam pembelajaran 

akuntansi. 

c. Menambah jumlah data dan nara sumber yang diambil dalam penelitian. 

d. Dapat menjadikan penelitian ini sebagai tinjauan pustaka untuk penelitian 

berikutnya. 
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