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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

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.  
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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, otoritas   pajak dan 

pembuat  keputusan  lain  untuk  membuat  alokasi  sumber daya keputusan di 

dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. 
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 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 
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pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, sistem evaluasi dan lingkungan  

SMK Sukawati Gemolong. 

 

B.  Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penelitian ini difokuskan 

pada Bagaimana karakteristik pengelolaan pembelajaran akuntansi pada siswa 

tingkat XI SMK Sukawati Gemolong, Sragen? Selanjunya fokus tersebut dirinci 

menjadi tiga sub fokus :1) Bagaimana karakteristik perencanaan pembelajaran 

akuntansi tingkat XI di dalam kelas?, 2) Bagaimana karateristik media 

pembelajaran akuntansi di dalam kelas?, 3) Bagaimana karakteristik evaluasi 

pembelajaran akuntansi tingkat XI ? 

 

C.  Tujuan Penelitian                      

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendeskripsikan karakteristik perencanaan   pembelajaran  akuntansi  tingkat   

    XI  di dalam  kelas. 

2. Mendeskripsikan karakteristik media pembelajaran akuntansi di dalam kelas. 

3. Mendeskripsikan karakteristik evaluasi pembelajaran  akuntansi tingkat XI. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini, penulis mempunyai beberapa manfaat yang 

diharapkan. Harapan-harapan itu terdapat dalam manfaat penelitian seperti di 

bawah ini: 



5 

 

1.  Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik 

pelaksanaan pembelajaran akuntansi pada tingkat XI SMK Sukawati 

Gemolong. 

       2.  Manfaat Praktis 

            Penelitian ini mempunyai manfaat praktis untuk beberapa pihak antara lain : 

            a.   Kepala Sekolah   

                             Kepala    sekolah     diharapkan     dapat     meningkatkan    sistem   

                   pelaksanaan  pembelajaran di sekolah yang dipimpin. 

b.   Wakil kepala sekolah bagian kurikulum  

Wakil kepala sekolah bagian kurikulum diharapkan dapat 

mengembangkan kinerjanya dalam administrasi pembelajaran, 

khususnya administrasi pembelajaran akuntansi.  

c.   Guru  akuntansi.  

Bagi guru akuntansi, diharapkan dapat meningkatkan mutu proses 

pembelajaran yang lebih bermakna dan aktifitas pembelajaran dapat 

menjadi lebih baik. 

            d.   Peneliti selanjutnya 

Para peneliti yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang 

sama, mereka dapat menjadikan penelitian ini sebagai tinjauan pustaka 

untuk penelitian mereka selanjutnya. 
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E. Definisi Istilah     

1.  Pembelajaran 

Pembelajaran adalah. perubahan tingkah laku yang melibatkan 

ketrampilan kognitif yaitu penguasaan ilmu dan perkembangan kemahiran 

intelek. 

      2.    Pengelolaan Pembelajaran 

Pengelolaan pembelajaran adalah pengaturan pembelajaran mulai dari 

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan 

pembelajaran sesuai dengan prosedur, sistematika, dan kriteria yang jelas.  

 3.    Akuntansi 

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, 

meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang 

berhubungan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang-orang yang 

menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu 

keputusan serta tujuan lainnya. 

       4.     Praktek 

Praktek adalah menerapkan pengetahuan atau ketrampilan yang 

dipelajari ke dalam situasi kehidupan nyata. ( Trianto, 2007 : 31 ) 

       5.     Akuntansi Berbasis Praktek 

             Secara leksikal, Akuntansi Berbasis praktek berasal dari tiga kata,     

yaitu  akuntansi, berbasis, dan praktek. Akuntansi adalah suatu proses 

pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data 

keuangan suatu organisasi. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti 
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dasar atau asas (Nurkolis, 2003: 1). Praktek adalah menerapkan 

pengetahuan atau ketrampilan yang dipelajari kedalam situasi kehidupan 

nyata. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka Akuntansi Berbasis 

Praktek adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, 

dan penganalisaan data keuangan yang berdasar pada ketrampilan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


