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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pembelajaran merupakan suatu proses hubungan timbal balik 

antara guru dan siswa beserta unsur-unsur yang ada didalamnya. Pembelajaran 

merupakan bagian dari pendidikan, yang didalamnya ditunjang unsur 

pembelajaran antara lain tujuan, materi pelajaran, sarana dan prasarana, situasi 

atau kondisi belajar, media pembelajaran, lingkungan belajar, metode 

pembelajaran, serta evaluasi.   

  Pelajaran akuntansi cenderung dipandang sebagai mata pelajaran 

yang “kurang diminati” atau “kalau bisa dihindari” oleh sebagian siswa dan 

kurangnya kesabaran bahwa akun-akun yang ada dalam akuntansi 

mengajarkan untuk dapat berpikir rasional, cermat, efisien dan efektif. 

Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan guna menyongsong era persaingan-  

persaingan besar. Oleh karena itu, kreativitas seorang guru dalam mengajar 

akuntansi menjadi faktor penting agar akuntansi menjadi mata pelajaran yang 

menyenangkan dan menarik di dalam kelas, dan mengajarkan siswa untuk 

membuat keputusan untuk investasi, pemberian kredit dan keputusan lainnya. 

Hamalik (2008: 11) menyatakan bahwa guru yang baik tidak saja menguasai 

spesialisasi ilmunya, akan tetapi harus mengenal proses belajar manusia, cara-

cara mengajar, penggunaan alat-alat peraga, teknik penilaian dan sebagainya.
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Pelajaran akuntansi sangatlah sulit karena selalu menggunakan analisis 

yang tinggi dalam memasukkan angka pada akun-akun yang sesuai, seperti 

halnya  pembukuan, penggolongan, atau bendahara kantor dan lainnya. Proses 

tersebut merupakan hal-hal yang selalu dihindari siswa pada saat mengerjakan 

soal akuntansi yang diberikan oleh guru akuntansi. Hal ini perlu adanya 

dorongan untuk memotivasi siswa agar dapat mengerjakan  pembukuan  

sesuai akun yang ditetapkan, seperti jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran 

kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Siswa harus 

mengetahui semua fungsi dari jurnal-jurnal tersebut dan mengetahui dengan 

jelas akun yang harus dimasukkan pada masing-masing jurnal atau 

pembukuan yang selalu dihindari siswa, karena membutuhkan ketelitian. 

Faktor yang menyebabkan kesulitan dalam belajar akuntansi 

diantaranya adalah kreatifitas siswa dalam membuat dan menyampaikan ide-

idenya masih sangat rendah, kurangnya pemahaman pada akun-akun yang 

akan dibukukan. Hal ini disebabkan karena guru kurang mendorong dan 

membantu siswa dalam memunculkan kreatifitasnya. Permasalahan lain yang 

sering ditemukan saat ini kemampuan siswa dalam menguasai materi 

pelajaran. Mengajar bukan hanya menyampaikan materi pelajaran tapi melatih 

kemampuan siswa untuk berpikir, menggunakan sruktur kognitifnya secara 

penuh dan terarah. Materi pelajaran mestinya digunakan sebagai alat untuk 

melatih kemampuan berpikir, bukan sebagai tujuan. Mengajar yang hanya 

menyampaikan informasi akan membuat siswa kehilangan motivasi dan 

konsentrasinya (Hamruni, 2012: 33).   
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Model pembelajaran yang efektif dapat digunakan guru untuk 

mentransfer ilmu dengan baik dan benar, baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Model pembelajaran akan efisien jika menghasilkan kemampuan 

siswa seperti yang diharapkan dalam tujuan dan sesuai dengan target 

perhitungan dalam segi materi dan waktu. Seorang guru sebaiknya mampu 

memilih model yang tepat bagi siswa didiknya. Pemilihan model 

pembelajaran haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 

Tujuan pembelajaran yang jelas akan memperjelas proses belajar mengajar 

dalam arti situasi dan kondisi yang harus diperbuat dalam proses belajar 

mengajar.  

 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengidentifikasi 

permasalahan bahwa dalam  melakukukan proses pembelajaran dikelas hanya 

berpusat pada guru, proses pembelajaran bersifat langsung dalam suatu 

ruangan dan waktu yang terbatas. Untuk itu identifikasi masalah dapat dirinci 

sebagai berikut.  

a. Model LKS Akuntansi yang selama ini digunakan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Taruna Pulokulon Kabupaten Grobogan kurang lengkap. 

b. Penggunaan strategi pembelajaran Akumtansi yang belum efektif untuk 

siswa kelas X Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Pulokulon. 

c. Belum adanya pengembangan model pembelajaran Akuntansi yang efektif 

pada Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Pulokulon. 



4 
 

 
 

d. Model pembelajaran yang masih bersifat transmisif, penyampaian konsep 

hanya searah dari guru ke siswa. 

e. Perlunya dilakukan pengembangan Lembar Kerja Akuntansi berbasis 

Problem Based Learning pada mata pelajaran Akuntansi sehingga mampu 

menumbuhkan sikap self-motivated yaitu kebebasan untuk bereksplorasi. 

 

C. Pembatasan masalah 

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar peneliti lebih efektif, efisien, 

serta meiliki arah yang  jelas. Secara umum penelitian dibatasi atas 

pengembangan lembar kerja akuntansi berbasis problem based learning yang 

diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dalam belajar akuntansi 

disekolah. Sehingga pembatasan masalah tersebut dalam penelitian ini dapat 

dirinci menjadi tiga. 

a. Model pengembangan lembar kerja akuntansi yang dilakukan pada siswa 

kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Pulokulon. 

b. Pengembangan Lembar Kerja Akuntansi berbasis problem based learning 

pada siswa kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Pulokulon. 

c. Efektivitas pengembangan lembar kerja Akuntansi berbasis problem 

based learning pada siswa kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan 

Taruna Pulokulon. 
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D. Rumusan Masalah 

             Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan penelitian ini 

dapat dirumuskan menjadi tiga (3). 

1. Bagaimana LKS yang digunakan guru SMK TARUNA Pulokulon Kab 

Grobogan dalam proses pembelajaran akuntansi? 

2. Bagaimana pengembangan LKS berbasis Problem Based Learning 

dalam pembelajaran akuntansi kelas X SMK TARUNA Pulokulon ? 

3. Bagaimana Efektifitas LKS yang dikembangkan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum, penelitian dan pengembangan ini bertujuan menghasilkan 

suatu model lembar kerja siswa dengan menggunakan metode  

Problem Based Learning yang diharapkan mampu membuat siswa lebih 

kreatif dalam proses kegiatan belajar mengajar.  

2. Tujuan Khusus 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian dan pengembangan ini, 

yaitu: 

a. Mendeskripsikan lembar kerja siswa akuntansi yang digunakan di 

Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Pulokulon. 

b.  Mendeskripsikan pengembangan lembar kerja siswa akuntansi berbasis 

Problem Based Learning pada siswa kelas X di SMK Taruna Pulokulon. 
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c. Mengujikan efektivitas pengembangan lembar kerja siswa akuntansi 

berbasis Problem Based Learning pada siswa akuntansi kelas X di SMK 

Taruna Pulokulon. 

  

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan untuk referensi penelitian 

selanjutnya yang relevan 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

pengetahuan dalam bidang pendidikan, khususnya dalam pemilihan 

metode pembelajaran yang tapat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Memudahkan dalam belajar dan mempelajari ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang akuntansi 

b. Bagi Guru 

Sebagai motivasi untuk menerapkan pendekatan keterampilan proses 

dalam pembelajaran untuk menghasilkan output yang berkualitas. 

Selain itu sebagai media alternatif dalam mengajarkan materi yang 

lebih menyenangkan dan mudah dipahami oleh siswa. 
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c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang banyak dalam 

rangka perbaikan pembelajaran di dalam kelas, peningkatan kualitas 

sekolah yang diteliti, dan bagi sekolah-sekolah lain. 

 


