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PENINGKATAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR AKUNTANSI 

DENGAN PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN PROBLEM BASED 

LEARNING PADA SISWA KELAS XI SMK MUHAMMADIYAH 2 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan :untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran 

Problem Based Learning terhadap peningkatan motivasi belajar dan prestasi 

belajar Akuntansi. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI Akuntansi SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2019/2020 yang berjumlah 20 

siswa. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Prosedur 

penelitian meliputi tahap: identifikasi masalah, perencanaan, implementasi 

tindakan, pengamatan. Proses penelitian terdiri dari dua siklus, setiap siklus 

terdapat dua pertemuan yang terdiri dari empat tahapan yaitu: perencanaan 

tindakanpengamatan (observasi dan mentoring) danrefleksi. Sumber data dalam 

penelitian berasal dari siswa dan guru. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian 

disimpulkan bahwa dalam penerapan metode Problem Based Learning dapat 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar Akuntansi. Peningkatan tersebut dapat 

dilihat dari hasil observasi motivasi belajar yang meningkat dari siklus I dan 

siklus II. Pada siklus I presentase rata-rata motivasi belajar sebesar 62,92% 

(kategori “motivasi rendah”) dan siklus II sebesar 85,94% (kategori “motivasi 

sedang”). Untuk prestasi belajar dapat dilihat dari hasil post tesdari siklus I dan 

siklus II yang mengalami peningkatan. Pada siklus I presentase ketuntasan belajar 

siswa sebesar 51% (kategori “prestasi rendah”) dan siklus II sebesar 76% 

(kategori “prestasi sedang”). Hal ini membuktikan bahwa dalam penerapan 

metode Problem Based Learning dapat meningkatkan motivasi dan prestasi 

belajar Akuntansi pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 

Surakarta Tahun Pelajaran 2019/2020. 

 

Kata kunci : motivasi belajar, prestasi belajar, metode problem based learning 

 

Abstract 

This study aims: to determine the effect of Problem Based Learning method on 

increasing motivation and learning achievement in Accounting. The research 

subjects were students of class XI Accounting SMK Muhammadiyah 2 Surakarta 

school year 2019/2020 with a total of 20 students. This type of research is a 

classroom action research (PTK). The research procedure includes the stages: 

problem identification, planning, action implementation, observation. The 

research process consists in two cycles, each cycles there are two meetings 

consisting of four stage, namely: planning of observational actions (observation 

and mentoring) and reflection. Sources of data in the study came from students 

and teacher. Technique of collecting data used were observation, interviews, test 

dan documentation. Based on the result of the research, it can be concluded that 

the implementation of Problem Based Learning method can improve the 

motivation and learning achievement of Accounting. The increase can be seen 
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from the result of observation of increased learning motivation from cycle I and 

cycle II. In the first cycle the average percentage of learning motivation was 

62,92% (the category of “low motivation”) and the second cycle was 85,94% (the 

category of “moderate motivation”). For learning achievement can be seen from 

the result of the post-test of cycle I and cycle II which have increased. In cycle I 

the percentage of students mastery learning was 51% (the category of “low 

achievement”) and the second cycle was 76% (the category of “moderate 

achievement”). This proves that in applying the Problem Based Learning method 

can increase motivation and learning achievement in Accounting in class XI 

Accounting SMK Muhammadiyah 2 Surakarta school year 2019/2020. 

 

Keywords: learning motivation, learning achievement, problem based learning 

method 

 

1. PENDAHULUAN 

Guru merupakan salah satu faktor yang penting, dimana guru harus menciptakan 

suasana pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif 

dalam proses pembelajaran. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2006: 97) upaya 

guru tersebut juga merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi motivasi 

belajar. 

Berdasarkan hasil observasi siswa kelas XI Akuntansi di SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta peneliti mengamati dan mewawancarai beberapa 

siswa dan guru pengampu akuntansi. Dalam proses pembelajaran guru 

menggunakan metode pembelajaran konvensional yaitu ceramah dan penugasan, 

dari awal sampai akhir pembelajaran guru hanya menerangkan materi 

pembelajaran, disaat akhir kegiatan pembelajaran guru akan memberikan 

pekerjaan rumah. Dalam proses pembelajaran siswa terlihat malas untuk 

mengikuti kegiatan belajar dikarenakan kegiatan didalam kelas yang monoton 

atau tidak manarik perhatian siswa untuk memperhatikan penjelasan dari guru, 

selain itu siswa kurang aktif serta tidak mempunyai keberanian untuk bertanya 

maupun mengungkapkan pendapat dalam pembelajaran, dan siswa lebih senang 

bermain dengan teman sebangku daripada mendengarkan penjelasan dari guru. 

Kurangnya minat siswa dalam belajar tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil 

observasi awal yang dilakukan peneliti kepada 20 siswa, sehingga diperoleh rata-

rata seperti berikut: memperhatikan dan mendengarkan penjelasan dari guru hanya 
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50%, mengerjakan tugas dengan tekun hanya 37,50%, ulet dalam menjawab 

pertanyaan hanya 35%, bertanya kepada guru hanya 40%, antusias terhadap 

penjelasan dari guru hanya 37,50%, mengerjakan tugas secara mandiri hanya 

33,75%, menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah soal-soal hanya 

37,50%. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dalam observasi awal 

menunjukan prestasi belajar akuntasi siswa kelas XI Akuntasi masih rendah. Hal 

ini ditandai dengan data dari nilai ulangan harian siswa kelas XI Akuntansi SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta pada semester 1 tahun ajaran 2019/2020 hanya 6 dari 

20 siswa yang mencapai KKM yang besarnya 7,50 atau sekitar 70% siswa yang 

harus mengikuti program remidial.  

Ditemukan penyebab kurang optimalnya prestasi belajar pada mata 

pelajaran perpajakan  antara lain: 1) rendahnya motivasi belajar siswa kelas XI 

Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta, dan 2) kurang efektifnya metode 

pembelajaran yang digunakan guru.Sedangkan dalam rendahnya tingkat motivasi 

ditemukan beberapa faktor yang mempunyai pengaruh besar dalam belajar siswa 

SMK Muhammadiyah 2 Surakarta yaitu, dari pihak siswa SMK Muhammadiyah 2 

Surakarta; a) cara penyampaian materi atau metode pembelajaran yang masih 

konvensional, b) situasi dan kondisi kelas yang tidak kondusif, c) tidak adanya 

target atau tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar. Dari pihak guru 

ditemukan kekurangan upaya guru untuk; a) menarik perhatian siswa, b) mengajar 

hanya sebatas menjelaskan materi lalu memberikan tugas, c) hasil dari tugas tidak 

diberikan kepada siswa sehingga siswa tidak tahu letak kesalahan.  

Salah satu metode pembelajaran yang inovatif yang dapat digunakan guru 

untuk meningkatkan kemampuan berfikir serta keterlibatan sisa yaitu metode 

pembelajaran Problem Based Learning. Melalui penerapan metode Problem 

Based Learning proses pembelajaran menjadi lebih efektif dibandingkan dengen 

metode konvensional. Keefektifan model ini adalah terlibatnya siswa secara 

langsung dengan adanya kegiatan diskusi secara berkelompok dengan melakukan 

investigasi dan inkuiri terhadap permasalahan yang nyata sehingga siswa 

mendapatkan kesan yang mendalam dan lebih bermakna tentang apa yang 

dipelajarinya.  
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Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penerapan 

metodepembelajaran ProblemBasedLearningdapat meningkatkan motivasi dan 

prestasi belajar siswa dalam pembelajaran Akuntansi pada kompetensi memahami 

tata cara perpajakan dan menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan 

(PPh) Pasal 21 pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2018/2019?; (2) Apakah dengan pembelajaran PBL dapat 

meningkatan motivasi dan prestasi belajar dalam pembelajaran Akuntansi pada 

kompetensi memahami tata cara perpajakan dan menganalisis data pembuatan 

SPT pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 pada siswa kelas XI Akuntansi SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Pelajaran 2018/2019? 

Sesuai dengan perumasan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh metode 

pembelajaran PBLterhadap peningkatan motivasi belajar dan prestasi belajar 

siswa kelas XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Pelajaran 

2019/2020. 

 

2. METODE 

Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 2 Surakarta pada 

siswa kelas XI Akuntansi Tahun Ajaran 2019/2020, dilaksanakan mulai dari bulan 

Juni 2019 sampai September 2019. Subjek dalam peneltian ini adalah siswa kelas 

XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta. Adapun objek penelitian ini 

adalah penerapan pembelajaran Akuntansi dengan menggunakan model 

pembelajaran PBL. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas (PTK).Pelaksanaan 

penelitian akan berkolaborasi dengan guru pengampu akuntansi di SMK 

Muhammadiyah 2 Surakarta dengan mata pelajaran administrasi pajak kompetensi 

menyiapkan surat pemberitahuan pajak. Penelitian dilaksanakan dalam dua siklus 

dalam setiap siklus mempunyai komponen-komponen pokok antara lain (a) 

Perencanaan (b) Tindakan (c) Pengamatan (observasi dan mentoring) dan (d) 

Refleksi. 
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Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini perilaku siswa selama 

proses pembelajaran berlangsung, kondisi atau situasi kelas saat proses 

pembelajaran berlangsung dan data motivasi belajar siswa dalam proses 

pembelajaran. Untuk data diperoleh dari latihan soal/ulangan siswa mata pelajaran 

perpajakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) instrumen 

pembelajaran terdiri dari silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

dan (2) instrumen penilaian terdiri dari lembar observasi motivasi belajar dan 

tes.Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data 

komparatif dan kritis. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah 

meningkatkan motivasi dan prestasi belajar Akuntansi, peneliti berharap 

Penentuan Keberhasilan Tindakan dengan rata-rata nilai motivasi sebesar 80% 

dan prestasi belajar 75%. 

 

3. HASIL DAN PENELITIAN 

3.1 Pengaruh Metode Problem Based Leraning Terhadap Motivasi Belajar 

Siswa  

Pada aspek motivasi belajar siswa, kriteria penelitian diukur dengan enam 

indikator yaitu: (1) tekun menghadapi tugas (2) ulet menghadapi kesulitan (3) 

menunjukan minat terhadap bermacam-macam masalah (4) cepat bosan pada 

tugas-tugas yang rutin (5) lebih senang bekerja mandiri (6) senang mencari dan 

memecahkan masalah soal-soal. 

Tabel 1. Hasil Observasi Motivasi belajar 

Ket 
Indikator Motivasi 

Belajar 

Pra 

Siklus 

Siklus I Rata-

rata 

Siklus I 

Siklus II 
Rata-rata 

Siklus II 
Pert. 1 Pert. 2 Pert. 1 Pert. 2 

A Tekun menghadapi 

tugas 

37,50 56,25 70 63,13 80 90 85 

B Ulet menghadapi 

kesulitan 

35 57,50 68,75 63,13 83,75 92,50 88,125 

C Menunjukan minat 

terhadap bermacam-

macam masalah 

40 53,75 62,50 58,13 82,50 87,50 85 

D Cepat bosan pada 

tugas-tugas yang rutin 

37,50 57,50 75 66,25 83,75 91,25 87,5 

E Lebih senang bekerja 33,75 61,25 65 63,13 78,75 90 84,375 
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mandiri 

F Senang mencari dan 

memecahkan masalah 

soal-soal 

37,50 58,75 68,75 63,75 80 91,25 85,625 

Rata-rata 36,88 23,96 68,33 62,92 62,92 90,42 85,94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peningkatan Motivasi belajar 

 

Berdasarkan grafik dari gambar peningkatan motivasi belajar siswa pada 

siklus I dan siklus II, pada siklus II rata-rata presentase motivasi belajar yang 

diperoleh siswa sudah mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan dengan 

perolehan rata-rata pada siklus I 62,92% dan siklus II sebesar 85,94%. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan disetiap tindakan dalam siklus I dan 

siklus II yaitu sebesar 23,02%.  

3.2 Pengaruh  Metode Problem Based LeraningTerhadap Hasil Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penerapan metode 

pembelajaran PBL terhadap siswa kelas XI Akuntansi dapat meningkatkan hasil 

belajar pengetahuan siswa pada mata pelajaran administrasi perpajakan. Data hasil 

belajar dapat dilihat pada Tabel 2.berikut: 
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Tabel 2. Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

Nilai dan Hasil Belajar Siswa Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Nilai Tertinggi 82 85 95 

Nilai Terendah 40 45 50 

Rata-rata 67,20 69,75 78,75 

Jumlah siswa Tuntas 6 9 13 

Jumlah siswa tidak tuntas 14 11 7 

Presentase Ketuntasan (%) 35 51 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peningkatan Rata-rata Hasil Belajar Siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peningkatan Presentase Hasil Belajar Siswa 

Dibandingkan dengan nilai awal atau pra siklus maka dari presentase 

kentuntasan belajar siswa pada siklus I dan II menggunakan metode PBL 

menunjukan adanya peningkatan hasil belajar siswa terutama di bagian 

pengetahuan yang mencapai indikator keberhasilan pada penelitian ini yaitu 

sebesar 76% pada siklus II.  

 

67,2 

69,75 

78,75 

60 

65 

70 

75 

80 

Rata-rata Nilai Kelas 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 

35 

51 

76 

0 

20 

40 

60 

80 

Presentase Ketuntasan 
Pra Siklus Siklus I Siklus II 



 
 

viii 
 

3.3 Pembahasan 

3.3.1 Peningkatan Motivasi Belajar Siswa Melalui Metode Problem Based 

Leraning 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosa Delima 

Istiningtyas (2018) yang berjudul “Penerapan Model PBL Untuk 

Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas XI IPS 

4 SMA Negeri 1 Sedayu Tahun Ajaran 2017/2018” menunjukan bahwa 

hasil dari penelitian ini dalam penerapan metode PBLmempunyai pengaruh 

yang terhadap peningkatan motivasi dan prestasi belajar pada siswa kelas 

XI IPS 4 SMA Negeri 1 Sedayu. Hal ini ditunjukan pada meningkatnya 

motivasi belajar siswa dari siklus I ke siklus II pada kuesioner motivasi 

belajar sebesar 8,86%.  Sedangkan untuk prestasi belajar secara 

keseluruhan sudah mencapai ketuntasan minimal. Pada siklus I sebesar 

64,5% atau sebanyak 20 siswa yang sudah mencapai KKM. Pada siklus II 

mengalami peningkatan sebanyak 77,14% atau sebanyak 24 siswa.  

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan olehRifka 

Anisaunnafi’ah (2015) yang berjudul “Pengaruh MetodePBLTerhadap 

Motivasi Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 

Grojogan Tamanan Bangutapan Bantul”menunjukan bahwa hasil dari 

penelitian ini dapat meningkatkan motivasi belajar pada siswa kelas IV. 

Rata-rata skor pretest motivasi belajar kelompok eksperimen sebesar 

75,57, sedangkan untuk rata-rata motivasi pretest kelas kontrol 

sebesar75,26. Rata-rata skor postest pada motivasi belajar kelompok 

eksperimen sebesar 87,57, sedangkan untuk rata-rata skor postest motivasi 

belajar kelas kontrol sebesar 78,77. 

Berdasarkan penelitian diatas dapat dibandingkan dengan penelitian 

ini yaitu mempunyai persamaan yaitu menggunakan dua siklus yang setiap 

siklusnya dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. Sedangkan untuk 

perbedaannya terletak dari penelitiandiatas hanya mengukur motivasi 

belajar saja, tetapi dalam penelitian ini mengukur juga prestasi belajar. 

Dalam pengukuran tingkat motivasi penelitian diatas menggunakan data 
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kuesioner sedangkan dalam penelitian ini menggunakan observasi secara 

langsung, selain itu subjek dan tempat penelitian juga menjadi perbedaan 

mendasar dalam penelitian ini.  

3.3.2 Peningkatan Hasil Belajar Melalui Metode Problem Based Leraning 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Layla Suci 

Naylufar (2014) yang berjudul “Penerapan Metode PBLuntuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Akuntansi Pada Siswa XI Akuntansi 

Muhammadiyah 2 Moyudan Kompetensi Mengelola Kartu Persediaan 

Tahun Ajaran 2013/2014” menunjukan bahwa hasil dari penelitian ini 

dalam penerapanmetode Problem Based Learning dapat meningkatkan 

prestasi belajar pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 

Moyudan, terbukti sebelum tindakan dilakukan nilai rata-rata prestasi 

belajar sebesar 69,36 dengan presentase pencapaian KKM sebesar 40,91% 

setelah dilakukan tindakan siklus I nilai rata-rata meningkat sebesar 1,59 

menjadi 70,95 dengan pencapaian KKM sebesar 61,90% dan pada siklus II 

nilai rata-rata meningkat sebesar 93,86 dengan presentase atau mengalami 

kenaikan dari siklus I sebesar 22,91. Dalam pengukuran prestasi belajar 

peneliti terlebih dahulu mengukur presepsi siswa pada kompetensi 

mengelola kartu persedian untuk mengetahui penyebab rendahnya prestasi 

belajar siswa tetapi tidak diukur dan dijelaskan secara spesifik. Penelitian 

dilakukan sebanyak dua siklus yang setiap siklus dilakukan 2 tindakan. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan olehNur 

Erlina (2010) yang berjudul “Implementasi Penerapan PBLdan 

Penggunaan Modul Akuntansi Bilingual sebagai Media Pembelajaran 

untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Pada Kompetensi 

Praktik Akuntansi Manual (Perusahaan Jasa) Kelas X.1 Program Keahlian 

Akuntansi SMK Negeri 1 Yogyakarta Tahun Ajaran 2009/2010” 

menunjukan bahwa hasil dari penelitian ini dalam 

penerapanmetodePBLmenggunakan media pembelajaran modul akuntansi 

Bilingualdapat meningkatkan prestasi belajar pada siswa kelas XI 

Akuntansi SMK Negeri 1 Yogyakarta pada kompetensi praktik Akuntansi 
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manual (Perusahaan Jasa), hal ini terbukti pada tindakan siklus I 82,26 

dengan ketercapaian KKM 80% meningkat pada siklus II menjadi 91,44 

dan presentase ketercapaian KKM sebesar 94,35%. Penelitian dilakukan 

dengan dua pertemuan disetiap siklusnya.  

Berdasarkan penelitian diatas dapat dibandingkan dengan penelitian 

ini yaitu mempunyai persamaan yaitu menggunakan dua siklus yang setiap 

siklusnya dilakukan sebanyak dua kali pertemuan. Sedangkan untuk 

perbedaannya terletak dari kompetensi dasar untuk pengukuran prestasi 

belajar, penelitian ini mengukur prestasi belajar dalam kompetensi 

memahami tata cara perpajakan dan menganalisis data pembuatan SPT 

pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Penelitian diatas hanya mengukur 

prestasi belajar saja, tetapi dalam penelitian ini mengukur motivasi belajar 

terlebih dahulu, lalu prestasi belajar siswa. Subjek dan tempat penelitian 

juga menjadi perbedaan mendasar dalam penelitian ini.  

 

4. PENUTUP 

Penerapan metode PBLuntuk meningkatkan motivasi belajar akuntansi siswa 

kelas XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Pelajaran 

2019/2020 dapat dikatakan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Skor 

motivasi belajar siswa pada siklus I pertemuan pertama sebesar 57,50% dan 

pertemuan kedua 68,33% yang mengalami peningkatan dari pertemuan pertama 

ke pertemuan kedua sebesar 10,83%. Pada siklus II pertemuan pertama motivasi 

belajar siswa sebesar 81,46% dan pertemuan kedua 90,42% dengan peningkatan 

sebesar 8,96%. Berdasarkan hasil observasi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar siswa atau lebih dari 80% siswa termotivasi setelah dilakukan 

tindakan menggunakan metode pembelajaran PBL 

Penerapan metode PBLdapat meningkatkan prestasi belajar akuntansi siswa 

kelas XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun Pelajaran 

2019/2020 dapat dinyatakan berhasil. Nilai rata-rata prestasi belajar akuntansi 

siswa sebelum dilakukan tindakan adalah 65 dengan presentase ketuntasan KKM 

sebesar 29,69%. Setelah dilaksanakan tindakan pada siklus I nilai rata-rata 



 
 

xi 
 

meningkat sebesar  8,50 menjadi 73,50 dengan presentase ketuntasan KKM 

sebesar 60%. Pada siklus II nilai rata-rata meningkat dari siklus I sebesar 12 

menjadi 85,50 dengan presentase ketuntasan KKM sebesar 93% setelah dilakukan 

penerapan dengan metode PBL. 
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