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POLA PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DENGAN 

PENDEKATAN KURIKULUM 2013 UNTUK MATA PELAJARAN 

AKUNTANSI KEUANGAN DI SMK BATIK 1 SURAKARTA 

Abstrak 

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui Pembelajaran Problem Based Learning (PBL). 
Dalam Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan. Jenis Penelitian ini 
adalah metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inti pokok 
permasalahan dalam mata pelajaran akuntansi keuangan di SMK Batik 1 Surakarta yaitu 
mengenai pencatatan kartu piutang karena siswa kesulitan memahami istilah-istilah 
dalam menyelesaikan jurnal. Dalam strategi pembelajaran dengan menggunakan model 
Problem Based Learning (PBL) yang lebih terpenting adalah segi proses bukan hanya 
hasil dan tanggapan siswa yang diperoleh. Dalam penelitian ini guru pengampu mata 
pelajaran akuntansi keuangan  SMK Batik 1 Surakarta belum memahami mengenai 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan model Problem Based 
Learning (PBL). Tetapi dalam proses pembelajaran sudah menggunakan langkah model 
pembelajaran Problem Based Learning (PBL), hanya saja dalam pembuatan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) kurang mendetail. Hasil belajar siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menunjukkan bahwa 
seluruh siswa telah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) sedangkan untuk 
respon (tanggapan) siswa yaitu belum sepenuhnya paham dan terkadang sulit untuk 
dipahami karena  mata pelajaran akuntani keuangan ini seharusnya lebih banyak dalam 
praktek menyelesaikan tugas-tugas dalam memecahkan permasalahan tersebut. 

Kata kunci: Pembelajaran, Problem Based Learning, Kurikulum 2013, Proses Problem 
Based Learning, Respon siswa 

Abstract 

The purpose of this study was to find out Problem Based Learning (PBL) Learning. In 
the 2013 Curriculum on Financial Accounting Subjects. This type of research is a 
qualitative research method. Data collection methods used are interviews and 
observations. The results of the study show that the core problem in financial accounting 
subjects in Surakarta Batik Vocational School 1 is the recording of accounts receivable 
cards because students have difficulty understanding terms in completing journals. In 
the learning strategy using themodel Problem Based Learning (PBL), the most 
important is the aspect of the process, not only the results and responses of students 
obtained. In this study the teachers of financial accounting subjects in Surakarta Batik 1 
SMK did not understand about the Learning Implementation Plan (RPP) using themodel 
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Problem Based Learning (PBL). But in the learning process, it has used thelearning 
model Problem Based Learning (PBL), only in making the Lesson Plan (RPP) less 
detailed. Student learning outcomes usinglearning models Problem Based Learning 
(PBL)indicate that all students have achieved the Minimum Completeness Criteria 
(KKM) while for students' responses, they are not fully understood and sometimes 
difficult to understand because these financial accounting subjects should be more in 
practice completing tasks in solving these problems. 
 
Keywords: Learning, Problem Based Learning, 2013 Curriculum,Process Problem 

Based Learning, Student Response 
 

1. PENDAHULUAN 

 Tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan 
bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 
pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap 
dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Permasalahan 
mutu pendidikan seringkali dikaitkan dengan merosotnya prestasi belajar yang dicapai 
siswa. 

Kurikulum merupakan salah satu unsur sumberdaya pendidikan yang 
memberikan kontribusi signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas 
potensi peserta didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa:  

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, 
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 
tertentu.  

Di dalam pedoman diklat guru tahun 2013 tentang implementasi kurikulum 
2013, terdapat pembelajaran yang mendukung kreativitas siswa yaitu dua per tiga dari 
kemampuan kreativitas seseorang diperoleh melalui pendidikan, satu per tiga berasal 
dari genetik. Kemampuan kreativitas dapat diperoleh melalui: observing (mengamati), 
questioning(menanya), experimenting (mencoba), associating (menalar), dan networking 
(membentuk jejaring). 

Dalam Permendikbud No. 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan, disebutkan bahwa 
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Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki 

kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum 2013 menekankan 4 aspek 

kompetensi peserta didik yakni sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan 

keterampilan. Peserta didik diharapkan tidak hanya memiliki nilai tinggi tetapi juga 

karakter diri yang baik. Untuk mencapai tujuan Kurikulum 2013 tersebut, guru dan 

siswa dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran di kelas. 

Salah satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam kurikulum 2013 

yaitu metode problem based learning, Menurut Sanjaya (2010:220) menyatakan bahwa: 

Problem Based Learning merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang 
menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk 
belajar tentang cara berpikir  kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta 
untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran. 
 
Pembelajaran Berbasis Masalah membantu siswa menggunakan pengetahuan 

mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata,sehingga dapat 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan 

kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan baru.  

Pembelajaran yang diterapkan di SMK Batik 1 Surakarta dalam proses 

pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centre). Guru adalah sumber informasi 

utama bagi siswa, dan guru merupakan subjek aktif yang tugasnya memberikan 

informasi dan ilmu pengetahuan, sedangkan siswa hanya pasif karena tugas mereka 

hanya menampung apa saja yang diberikan guru ke dalam pikirannya. Sehingga pada 

akhir proses pembelajaran siswa cenderung pasif dan hanya mendengarkan penjelasan 

guru di dalam kelas dan tidak ada kemampuan aktif dalam proses pembelajaran, seperti 

inilah yang disebut dengan pembelajaran berorientasi pada guru. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran akuntansi 

keuangan (24 April 2018) memaparkan bahwa pada umumnya proses pembelajaran  

mata pelajaran akuntansi keuangan yang berlangsung adalah dengan menggunakan 
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model pembelajaran konvensional yakni ceramah, tanya jawab, pemberian tugas, 

sehingga pembelajarannya didominasi dengan tidak melibatkan siswa. Waktu yang 

digunakan proses pembelajaran siswa mengenai materi selama 3 x 4 menit digunakan 

untuk ceramah, tanya jawab dan mengerjakan soal. Guru lebih sering menyampaikan 

informasi dan siswa hanya mencatat materi yang ditulis guru dipapan tulis selain itu saat 

guru menjelaskan siswa tidak memperhatikan dengan sunguh-sunguh.  

Dari permasalahan diatas dapat dikatakan bahwa metode yang dipakai di SMK 

Batik 1 Surakarta kurang berjalan secara maksimal, sedangkan standar Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) yakni 75, sehingga KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) 

yang ditargetkan oleh sekolah tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa 

tersebut, dalam  hal ini guru berperan dalam memperbaiki nilai siswa yang belum 

mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) dengan cara memberikan tugas sebagai 

pengganti nilai yang kurang (Remidial).Hasil belajar Akuntansi Keuangan  di SMK 

Batik 1 Surakartayang belum sesuai harapan juga disebabkan oleh strategi yang 

digunakan oleh guru. Umumnya guru menggunakan strategi ceramah, dengan strategi 

ceramah ini siswa hanya berperan pasif dalam memperoleh pelajaran. Hal ini 

menyebabkan siswa kurang tertarik dengan pembelajaran atau motivasi siswa rendah. 

Tujuan pendidikan yang sangat penting harus diperhatikan oleh para guru. Untuk 

mencapai tujuan itu guru hendaknya merancang pembelajaran yang mengubah peran 

siswa yang pasif menjadi aktif dan meningkatkan motivasi siswa. Sebagai alternatif guru 

bisa menggunakan strategi Problem Based Learningyang dapat meningkatkan motivasi 

siswa. 

Penggunaan strategi pembelajaran dalam menyajikan materi pelajaran sangat 

berpengaruh terhadap hasil belajar. Strategi pembelajaran problem based learning di 

SMK Batik 1 Surakarta dalam pelaksanaanya guru sudah menggunakan metode problem 

based learning dengan baik. Namun, dalam praktiknya di lapangan, guru lebih banyak 

menggunakan metode konvensional dengan didominasi oleh ceramah. Dalam proses 

pembelajarannya, siswa diberikan satu permasalahan siswa diberikan satu permasalahan 

dimana siswa dituntut untuk memecahkan suatu masalah melalui tahapan-tahapan 
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problem based learning. Dalam praktiknya guru memberikan permasalahan tersebut 

kepada siswa ketika jam pembelajaran hampir selesai. Metode problem based learning  

yang sudah dipraktikkan tersebut mendapat respon yang tidak sesuai dengan tujuan 

penerapan problem based learning. siswa masih kurang memahami dan tidak merasa 

senang dalam proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Hasil pertimbangan 

dalam paparan tersebut, maka diperlukan suatu alternatif lain yaitu bagaimana 

pelaksanaan proses pembelajaran dengan menggunakan metode Problem Based 

Learning (PBL) pada mata pelajaran Akuntansi Keuangan  di SMK Batik 1 Surakarta 

suatu materi agar siswa merasa senang dan paham terhadap materi yang akan dipelajari, 

sehingga akan muncul kreatifitas pada siswa meliputi adanya ide-ide dan gagasan baru 

yang dapat meningkatkan kreatifitas dalam belajar. 

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “POLA PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING (PBL) 

DENGAN PENDEKATAN KURIKULUM 2013 UNTUK MATA PELAJARAN 

AKUNTANSI KEUANGAN DI SMK BATIK 1 SURAKARTA.’’ 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Sugiono (2014: 14) 

mengemukakan metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat pospotivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snawball, teknik 

pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Dalam penelitian metode pengumpulan data terdiri dari: 1) Wawancara untuk 

mengetahui informasi yang dibutuhkan. 2) Observasi yang digunakan peneliti adaah 

observasi partisipan. Data yang dikumpulkan berupa proses pembelajaran dengan model 

Problem Based Learning (Riduwan, 2012: 69) 
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Teknik analisis terdiri dari tiga langkah yaitu: 1) Reduksi data yaitu proses 

pemilihan. 2) Penyajian data yaitu untuk menyusun data hasil penelitian berupa tabel 

dan grafik. 3) Verifikasi data/kesimpulan yaitu menarik kesimpulan hasil data yang di 

peroleh (Sugiyono, 2014: 431). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan hasil penelitian ini berisi tentang proses Problem Based Leaning (PBL) 
akan dijalankan bila pengajaran siap dengan segala perangkat yang diperlukan (masalah, 
formulir perlengkap dan lain-lain) di SMK Batik 1 Surakarta, dan respon (tanggapan) 
siswa dengan menggunakan model Problem Based Leaning (PBL) di SMK Batik 1 
Surakarta. Adapun permasalahan yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini 
adalah: Proses Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL) di SMK Batik 1 Surakarta, hasil diskusi dan dialog dengan guru 
pengampu mata pelajaran akuntansi keuangan SMK Batik 1 Surakarta bahwa dalam 
strategi pembelajaran dengan Problem Based Leaning (PBL) yaitu dengan membuat 
Rencana Pelaksanaan Pelajaran (RPP). Yang menjadi inti pokok permasalahan dalam 
mata pelajaran akuntansi keuangan di SMK Batik 1 Surakarta yaitu mengenai materi 
piutang, karena siswa kesulitan memahami istilah-istilah dalam pencatatan data mutasi 
piutang ke kartu piutang sampai kesulitan dalam membuat buku jurnal. Kemudian dalam 
proses pembelajaran menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning 
(PBL) di SMK Batik 1 Surakarta, guru pengampu mata pelajaran akuntansi piutang 
merumuskan permasalahan (pencatatan data mutasi piutang ke kartu piutang) yang 
menjadi fakta dalam penelitian kemudian guru memberikan bimbingan agar siswa 
mengerti masalah mereka sendiri kemudian siswa mencoba memikirkan ide-ide untuk 
memecahkan masalah. 

Hasil penelitian diatas, jika dihadapkan dengan penelitian Caska dan Henny 

Indrawati (2014) dengan judul optimalisasi hasil belajar ekonomi koperasi sekolah 

menengah atas (SMA) melalui problem basedlearning (PBL) di kota pekanbaru. Pola 

problrm based learning (PBL) menunjukkan sudah diterapkan dalam Ekonomi Koperasi 

di Kota Pekanbaru dalam katagori cukup. Penilaian ini diukur dengan menggunakan 10 

(sepuluh indikator, yaitu: 1) kesesuaian komponen RPP; 2) memenuhi unsur saintifik/ 

ilmiah; 3) membuat siswa menjadi lebih sering bertanya; 4) membuat siswa menjadi 
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lebih berani mengemukan pendapat; 5) membuat siswa menjadi ingin melakukan 

observasi; 6) membuat siswa menjadi siswa menjadi ingin melakukan eksperimen; 7) 

mampu menumbuhkan kreatifitas siswa; 8) meningkatkan ketrampilan siswa; 9) 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; dan 10) memulai dan mengakhiri 

proses pembelajaran dengan waktu yang dijadwalkan. Sebagian besar responden 

berdasarkan pengamatan hasil belajar ekonomi koperasi dalam katogori cukup dan baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran ekonomi di SMA secara kognitif sudah 

mencapai ketuntasan belajar. Namun demikian hal yang masih belum terlihat dalam 

sikap dan perilaku. 

Perbedaannya dengan penelitian Caska dan Henny Indrawati (2014) dengan judul 

optimalisasi hasil belajar ekonomi koperasi sekolah menengah atas (SMA) melalui 

problem basedlearning (PBL) di kota pekanbaru , yaitu  SMA di Pekan Baru sudah 

diterapkan dalam Ekonomi Koperasi di Kota Pekanbaru dalam katagori cukup. Penilaian 

ini diukur dengan menggunakan 10 indikator. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

ekonomi di SMA secara kognitif sudah mencapai ketuntasan belajar. Namun demikian 

hal yang masih belum terlihat dalam sikap dan perilaku berdasarkan peryataan guru 

pengampu mata pelajaran akuntansi keuangan di SMK Batik 1 Surakarta memberikan 

pernyataan bahwa silabus sampai saat ini belum tersedia, hanya baru memperoleh 

diklat. Kemudian guru membuat RPP hanya sebisanya guru saja, sesuai dengan 

prosedur rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) kurikulum 2013, tapi mungkin 

belum sempurna.  

Hasil penelitian Caska dan Henny Indrawati (2014)  menunjukkan pelaksanaan 

pembelajaran PBL oleh guru Ekonomi sudah cukup baik dan guru pun cukup memahami 

mengenai Problem Basedo Leaning (PBL) dan mendapat respon positif dari siswa. sama 

dengan penelian Caska dan Henny Indrawati (2014), penelitian ini pun juga dapat 

ditarik kesimpulan yang sama bahwa guru pengampu mata pelajaran akuntansi keuangan 

di SMK Batik 1 Surakarta cukup baik dalam memahami mengenai Problem Based 

Leaning (PBL). Sedangkan untuk tanggapan dari Siswa yaitu Kurang menyenanangkan 

karena dalam mengajarkan materi akuntansi keuangan disini guru hanya 
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menyampaiakan materi akuntansi keuangan dengan cara ceramah tanya jawab dan 

diskusi, materi yang disampaikan monoton. Sedangkan siswa disini bosan dan malas 

untuk mendengarkan penjelasan dari guru sehingga materi yang disampaikan tidak 

masuk ke pemikiran, yang diharapkan siswa disini yaitu dengan adanya pembahasan 

soal-soal atau praktek dalam mengerjakan sebuah permasalahan kasus pada soal materi 

tersebut. 

Pertama-tama guru akan merumuskan permasalahan (piutang) yang menjadi fakta 

dalam penelitian kemudian guru memberikan bimbingan agar siswa mengerti masalah 

mereka sendiri kemudian siswa mencoba memikirkan ide-ide (membuat jurnal, 

pencatatan kartu piutang dan mengelola kartu piutang) untuk memecahkan masalah. 

Dengan model pembelajaran tersebut maka siswa menjadi lebih aktif dalam menerima 

proses pembelajaran. Lebih lanjut kemudian guru pengampu mata pelajaran akuntansi 

keuangan di SMK Batik 1 Surakarta menggabungkan dan menguji informasi baru, dan 

membuat laporan untuk guru/kelas. Yaitu dengan membagi menjadi beberapa kelompok 

dalam penyampaian materi dan memberikan tugas secara kelompok kemudian siswa 

diwajibkan untuk membuat laporan, salah satu cara meningkatkan partisipasi siswa 

dalam kelompok adalah dengan meminta siswa untuk mengambil peran dan tanggung 

jawab dalam kelompoknya.  

Strategi umum yang digunakan adalah dengan memberikan tugas-tugas secara 

bergantian setiap minggu untuk setiap masalah atau tugas. Kondisi ini akan 

menghindarkan siswa dari keterikatan terhadap tugas yang mudah dan memberi 

kesempatan terhadap tugas-tugas yang lebih menantang. Tugas-tugas umum yang 

diberikan meliputi: (a) pemimpin diskusi, untuk memastikan partisipasi penuh anggota 

kelompok dan kelompok tetap pada jalurnya. (b) pencatat, untuk mencatat tugas, 

strategi, data dan lain-lain. (c) reporter, untuk melaporkan saat diskusi seluruh kelas, 

menulis rancangan akhir tugas, (d) penanggungjawab keakuratan, untuk menguji 

pemahaman kelompok, mencari sumber-sumber buku dan data. 

Sementara itu guru sebagai tutor mempunyai tugas mengelola stategi problem based 

learning (PBL) dan langkah-langkahnya. Memfasilitasi berfungsinya kelompok kecil. 
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Memandu siswa untuk mempelajari materi khusus (isi mata pelajaran) menuju 

mekanisme dan konsep dan bukan solusi dari masalah. Mendukung otonomi siswa 

dalam belajar. Mendukung humanisme melului kesatuan keilmuan, penghargaan 

terhadap nilai-nilai empati. Menstimulasi motivasi untuk mengarahkan dan 

mempengaruhi perkembangan siswa. Agar kegiatan kelompok menjadi efektif, perlu 

diterapkan atauran main seperti (a) datang tepat waktu, (b) datang kelas dengan 

persiapan, (c) memberitahu kelompok jika tidak dapat hadir karena alasan, dan (d) 

menghargai pandangan, nilai-nilai dan ide anggota kelompok lainnya. Agar aturan ini 

dipatuhi harus ada konsekuensi bila peraturan tidak memberikan kontribusi kepada 

kelompok, atau memberikan tugas tambahan. 

Kemudian setelah siswa siap akan laporan yang dibuatnya secara kelompok, setiap 

kelompok, mempresentasikan laporan tersebut dihadapan anggota kelompok lain 

didepan kelas, kelompok akan mendapatkan informasi-informasi baru setiap anggota 

yang mendengar laporan harus menanggapi secara kritis tentang laporan yang disajikan 

oleh kelompok lain di depan kelas. Dengan model pembelajaran ini siswa lebih kreatif 

dalam penyampaian gagasan atau ide-ide dalam membuat laporan dari masing-masing 

tugas yang diberikan.  

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa strategi 

pembelajaran dengan menggunakan model PBL, yang lebih terpenting adalah segi 

proses dan bukan hanya sekedar tanggapan yang diperoleh. Apabila belajar dapat 

berlangsung secara maksimal, maka kemungkinan besar tanggapan yang diperoleh juga 

optimal. Penugasaan penyelesaian masalah dalam proses pembelajaran akuntansi 

keuangan sangat berpengaruh dengan materi pokok dan sub-sub materi pokok yang 

dikaji dalam mata pelajaran dan tujuan pembelajaran khusus. 

Adapun permasalahan selanjutnya yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana tanggapan siswa dengan menggunakan model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) di SMK Batik 1 Surkarta. Hasil diskusi dan dialog dengan siswa 

SMK Batik 1 Surakarta menyatakan tanggapan siswa dengan menggunakan 

pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menunjukkan bahwa terkadang kurang 
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menyenangkan dan sulit untuk di pahami diamana guru hanya memberikan ceramah dan 

membuat siswa bosan dalam memahami materi tersebut.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa SMK Batik 1 Surakarta dalam 
strategi pembelajaran dengan Problem Based Learning (PBL) yaitu dengan membuat 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu:  
Pertama, Proses Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based 
Learning (PBL) di SMK Batik 1 Surakarta, Inti pokok permasalahan dalam mata 
pelajaran akuntansi keuangan di SMK Batik 1 Surakarta yaitu mengenai pencatatan 
kartu piutang dan mengelola kartu piutang. Dalam strategi pembelajaran dengan 
menggunakan model PBL, yang lebih terpenting adalah segi proses dan bukan hanya 
sekedar tanggapan yang diperoleh. Apabila belajar dapat berlangsung secara maksimal, 
maka kemungkinan besar tanggapan yang diperoleh juga optimal. Penugasaan 
penyelesaian masalah dalam proses pembelajaran akuntansi keuangan sangat 
berpengaruh dengan materi pokok dan sub-sub materi pokok yang dikaji dalam mata 
pelajaran dan tujuan pembelajaran khusus. Dalam penelitian Caska dan Henny Indrawati 
(2014),  penelitian ini pun juga dapat ditarik kesimpulan yang sama bahwa guru 
pengampu mata pelajaran akuntansi keuangan SMK Batik 1 Surakarta cukup baik dalam 
memahami mengenai problem based learning (PBL) dan siswa juga merespon sedikit 
positif sehingga proses pembelajaran lebih di efektifkan lagi dan siswa memperoleh 
hasil yang baik. 

 Kedua, Respon (tanggapan) siswa terhadap penerapan metode pembelajaran 

berbasis masalah Problem Based Learning (PBL) dalam pelajaran akuntansi keuangan 

di SMK Batik 1 Surakarta. Berdasarkan uraian pada pembahasan disebutkan bahwa 

tanggapan siswa dengan menggunakkan model pembelajaran problem based learning 

(PBL) di SMK Batik 1 Surakarta. Hasil diskusi dan dialog dengan siswa SMK Batik 1 

Surakarta menyatakan bahwa bahwa siswa belum sepenuhnya paham mengenai model 

pembelajaran problem based learning (PBL) terkadang kurang menyenangkan dan sulit 

untuk di pahami dikarenakan pada mata pelajaran akuntansi keuangan ini siswa belum 

paham dengan apa yang dimaksudkan pada materi tersebut, kurangnya praktek dalam 
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menyelesaikan tugas-tugas membuat siswa kebingunan dalam memcahkan permasalahan 

tersebut.  
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