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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan ujung tombak suatu Negara yang 

menginginkan sebuah masyarakat yang memiliki pemikiran, sikap serta 

tindakan yang mampu mendukung gerak tersebut kearah yang lebih baik. Di 

Indonesia penyelenggaraan pendidikan diatur dalam UUD 1945 BAB XIII 

pasal 31 ayat (1) dan (2) yaitu, ayat (1) berbunyi “ tiap – tiap warga Negara 

berhak mendapat pengajaran “ . Sedangkan ayat (2) berbunyi “ pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang 

diatur dengan Undang-Undang “. 

Pentingnya peran media pembelajaran dalam proses pembelajaran, 

menuntut seorang guru untuk mampu menggunakan media yang menarik 

sehingga menciptakan motivasi yang tinggi bagi siswa untuk mempelajari 

akuntansi. Selain mampu menggunakan, hendaknya guru mengerti 

karateristik dan keefektifan media yang berbeda-beda untuk mendukung 

penyampaian materi. 

Akuntansi merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang cukup unik 

dibandingkan  dengan ilmu sosial yang lain karena di dalamnya dipelajari 

seni dalam pencatatan keuangan. Mata pelajaran ini sering dianggap sebagai 

mata pelajaran yang membosankan bagi siswa . Anggapan bahwa akuntansi  
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adalah mata pelajaran yang sulit, rumit dan membosankan ini salah satunya 

dipengaruhi oleh penggunaan media yang tidak tepat dalam proses belajar. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran Akuntansi 

kelas XII IPS 1  di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar Ibu Suparsi,S.Pd 

diperoleh fakta yang sangat memprihatinkan, siswa kelas XII IPS 1 

mengalami penurunan nilai yang sangat drastis karena mata pelajaran 

Akuntansi masih bergabung dengan mata pelajaran Ekonomi sehingga 

Akuntansi tidak begitu diutamakan. Guru Akuntansi yang sebenarnya Bapak 

Saino, SE sudah pensiun dan digantikan dengan guru Ekonomi Ibu Suparsi, 

S.Pd, ini membuat pembelajaran mengalami kesulitan yang cukup berarti. 

Nilai ulangan harian belum dilakukan karena masalah transisi guru dan 

materi yang baru diberikan. 

Penulis juga melakukan observasi di kelas XII IPS 1 pada hari Sabtu, 

6 September 2014, dari observasi yang dilakukan diperoleh fakta bahwa 

siswa sangat tidak tertarik dengan mata pelajaran Akuntansi terutama pada 

kompetensi Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. Guru hanya memberikan 

materi dengan metode ceramah dan jarang menanyai siswa dengan soal-soal. 

Selama pembelajaran, sebagian besar siswa tidak memperhatikan guru saat 

menjelaskan materi terutama siswa laki-laki. Dari pengamatan yang 

dilakukan, pemahaman belajar siswa kelas XII IPS 1 masih sangat rendah, 

pemahaman siswa dalam hal pengulangan inti materi hanya 20 siswa 

(45,45%), pengaplikasian ke dalam pemecahan masalah hanya 14 siswa 

(31,81%) dan pemberian contoh hanya 7 siswa (15,90%). 
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Dewasa ini, telah dikembangkan berbagai macam media terutama 

yang  lebih bersifat visual ataupun audio visual. Hal ini dimaksudkan agar 

siswa mau mengikuti pembelajaran dengan antusias, sehingga mata pelajaran 

yang dipelajari akan lebih mudah terekam pada memori siswa . Salah satu 

bentuk media itu adalah komik pembelajaran. 

Menurut Sudjana dan Rivai (2001:68) “komik merupakan suatu 

bentuk bacaan dimana peserta diharap mau membaca tanpa perasaan 

terpaksa/ harus dibujuk”. Kelebihan dari bacaan yang berbentuk komik telah 

banyak dimanfaatkan oleh Negara-Negara maju sebagai alat untuk 

meningkatkan minat baca anak pada buku-buku pelajaran. Di Negara Jepang, 

komik bukan merupakan benda asing yang digunakan sebagai media dalam 

pembelajaran. Bahkan, beberapa buku di sekolah di Jepang diterbitkan dalam 

bentuk komik. Kenyataannya, komik menjadi media pembelajaran yang  

sangat efektif dan sangat diminati siswa dengan gambar dan cara bertuturnya 

yang lugas. 

Pengembangan komik sebagai media pembelajaran akuntansi ini 

diharapkan dapat mempermudah siswa untuk memahami konsep dasar yang 

dibutuhkan dalam mempelajari akuntansi, mengatasi kebosanan pada proses 

pembelajaran yang monoton dan nilai siswa kelas XII IPS 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2014/2015 dapat memenuhi 

KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimal ) . Berdasarkan masalah tersebut, 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“PENGEMBANGAN KOMIK SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN  
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PADA KOMPETENSI PENYUSUNAN SIKLUS AKUNTANSI 

PERUSAHAAN DAGANG  TERHADAP PEMAHAMAN BELAJAR  

SISWA KELAS XII IPS 1 SMA MUHAMMADIYAH 1 

KARANGANYAR TAHUN AJARAN 2014/2015”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada 

dalam penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebelum melakukan penelitian 

harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Adanya 

permasalahan yang jelas maka proses pemecahan akan terarah dan terfokus. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu 

permasalahan sebagai berikut : 

“ Apakah media pembelajaran komik dapat meningkatkan pemahaman belajar 

siswa kelas XII IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 

2014/2015 dalam Kompetensi Penyusunan Siklus Akuntansi Perusahaan 

Dagang? “. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan titik puncak untuk merealisasikan aktivitas yang 

akan dilaksanakan sehingga dapat dirumuskan secara jelas. Pada penelitian ini, 

perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah 

yang akan diteliti sehingga akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari 
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data sampai langkah pemecahan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan terpenuhinya Kriteria Ketuntasan Minimal dalam 

kompetensi Penyusunan Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk meningkatkan pemahaman belajar siswa kelas XII IPS 1 SMA 

Muhammadiyah 1 Karanganyar tahun ajaran 2014/2015 dengan 

menggunakan media pembelajaran komik pada kompetensi Penyusnan 

Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan wawasan ilmu pendidikan khususnya dalam mengkaji 

pengembangan komik sebagai media pembelajaran akuntansi pada 

kompetensi Penyusunan Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 

a. Manfaat Praktis 

1) Bagi sekolah, sebagai masukan dalam usahanya meningkatkan 

mutu pendidikan sehubungan dengan faktor yang mempengaruhi 

belajar. 
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2) Bagi guru, sebagai bahan masukan dalam menentukan strategi 

belajar mengajar. 

3) Bagi siswa, sebagai bahan masukan mengenai pentingnya 

mempelajari Penyusunan Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang. 

4) Bagi orang tua, sebagai bahan masukan untuk perkembangan 

belajar terbaik bagi anak-anaknya dan memberikan motivasi serta 

wawasan perhatian kehidupan sekolah anaknya serta menciptakan 

suasana belajar yang kondusif 


