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DAN MOTIVASI BERPRESTASI SISWA KELAS XI SMK BATIK 1 

SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2019/2020 

 

Abstrak 

Internalisasi nilai-nilai soft skills dalam suatu pelajaran membutuhkan suatu 

model pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai yang hendak dikembangkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kompetensi soft skills 

bidang akuntansi ditinjau dari persepsi tentang model pembelajaran Problem 

Based Learning (PBL) dan motivasi berprestasi. Penelitian ini termasuk jenis 

penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas XI SMK 

Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2019/2020 yang terdiri dari 3 kelas. Sampel 

penelitian diambil 1 kelas dengan teknik cluster sampling. Teknik pengumpulan 

data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis varians 

dua jalur (anova). Hasil penelitian: (1) Ada perbedaan kompetensi soft skills 

bidang akuntansi pada siswa ditinjau dari persepsi siswa tentang PBL. Siswa 

dengan persepsi yang baik memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada 

persepsi yang cukup ataupun tidak baik; (2) Ada perbedaan kompetensi soft skills 

bidang akuntansi ditinjau dari variasi motivasi berprestasi. Siswa dengan motivasi 

berprestasi tinggi memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada siswa 

dengan motivasi berprestasi yang sedang ataupun rendah; (3) Ada perbedaan 

kompetensi soft skills bidang akuntansi ditinjau dari interaksi antara persepsi 

siswa tentang PBL dan motivasi berprestasi. Siswa dengan persepsi yang baik 

tentang PBL dan motivasi berprestasi yang tinggi memperoleh nilai rata-rata yang 

lebih tinggi daripada siswa dengan persepsi yang tidak baik tentang PBL motivasi 

berprestasi rendah. 

 

Kata Kunci:  kompetensi soft skills, problem based learning, motivasi berprestasi  

 

Abstract 

Internalization of soft skills values in the teaching learning requires learning 

models that are in accordance with the values developed. Purpose of this study 

was to study the differences in accounting soft skills competency of the students 

viewed from perceptions about the Problem Based Learning (PBL) and 

achievement motivation. Type of this research is quantitative research that draws 

conclusions based on the results of statistical analysis. Population was all students 

of class XI SMK Batik 1 Surakarta in 2019/2020 academic year consisting of 3 

classes. Sample was taken were one class with cluster sampling technique. 

Collecting data used a questionnaire. Data analysis techniques used two-way 

analysis of variance (anova). Results of the study: (1) There was a differences in 

accounting soft skill competence viewed from students' perceptions of the PBL. 

Students with good perception about PBL get higher score average than good 

enough or bad perceptions; (2) There are differences in accounting soft skills 

competence of viewed from variations in achievement motivation. Students with 

high achievement motivation get higher score average higher than students with 
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moderate or low motivation; (3) There are differences in accounting soft skills 

competence viewed from the interaction between students' perceptions of PBL 

and achievement motivation. Students with good perceptions about PBL and high 

achievement motivation get higher scor average than students with poor 

perceptions about PBL low achievement motivation. 

 

Keywords: soft skill competence, problem based learning, achievement 

motivation 

 

1. PENDAHULUAN 

Sekolah Menengah Kerjuruan (SMK) berorientasi pada penyiapan siswa untuk 

bekerja diharapkan membekali para lulusannya dengan nilai-nilai hard skills 

(kemampuan akademik) dan soft skills. Menurut Elfindri dkk (2011: 67) “Soft 

skills didefinisikan sebagai keterampilan dan kecakapan hidup, baik untuk sendiri, 

berkelompok, atau bermasyarakat, serta dengan Sang Pencipta”. Kompetensi soft 

skills adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam memberdayakan diri 

untuk mengerti kondisi psikologi diri sendiri, mengatur ucapan, pikiran dan sikap 

serta perbuatan yang sesuai dengan norma, berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan lingkungannya dalam menyiasati realitas sehingga mampu 

mengembangkan unjuk kerja secara maksimal. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan diharapkan dapat menjadi tempat siswa dalam mengembangkan soft 

skills yang dimilikinya, merupakan tanggung jawab pendidik agar dapat 

menghasilkan siswa yang berkualitas dan memiliki soft skills yang baik.  

Sejalan dengan pendapat Sutrisno (2017: 60) bahwa internalisasi nilai-nilai 

soft-skills dalam pembelajaran salah satunya dapat dilakukan melalui model 

terintegrasi yaitu menyatu dengan hard skills artinya melekat dan terpadu dengan 

program kurikuler, kurikulum yang ada atau dalam pembelajaran yang ada atau 

dalam proses pembelajaran. Internalisasi merupakan upaya memasukkan 

pengetahuan (knowing) dan ketrampilan melaksanakan pengetahuan itu menjadi 

kepribadiannya (being) dalam kehidupan sehari-hari. 

Internalisasi nilai-nilai soft skills dalam suatu pelajaran membutuhkan suatu 

model pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai yang hendak dikembangkan. 

Internalisasi nilai-nilai soft skills melalui model pembelajaran bagi siswa SMK 

dalam penelitian ini, merupakan upaya untuk mewujudkan perbaikan kualitas 

pendidikan yang memiliki konteks yang erat dengan upaya penyiapan lulusan 
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SMK yang memiliki kecakapan baik hard skills dan soft skills untuk memenuhi 

kebutuhan dunia industri. 

Salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum 2013 yang 

dikembangkan sekarang adalah Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based-

Learning). Pengajaran ini menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks belajar bagi siswa tentang cara berfikir kritis dan ketrampilan pemecahan 

masalah. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) menurut Sanjaya 

(2008: 92) adalah “Serangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada 

poses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah”.  

Problem Based Learning (PBL) memiliki ciri-ciri seperti pembelajaran 

dimulai dengan pemberian masalah, biasanya masalah memiliki konteks dengan 

dunia nyata, siswa secara berkelompok aktif merumuskan masalah dan 

mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan mereka, mempelajari dan mencari 

solusi dari masalah. Guru lebih banyak memfasilitasi, daripada menguraikan 

materi, guru merancang sebuah skenario masalah, memberikan clue tentang 

sumber bacaan tambahan dan berbagai arahan dan saran yang diperlukan saat 

siswa menjalankan proses. Pembelajaran berbasis masalah juga dapat membantu 

siswa belajar ketrampilan pemecahan masalah dengan melibatkan siswa pada 

situasi nyata.  

Keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran tergantung pada persepsi siswa 

terhadap model pembelajaran yang digunakan guru. Menurut Thoha (2015: 37), 

“Persepsi adalah proses pemahaman yang dialami oleh setiap orang di dalam 

memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, 

pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.”  Persepsi siswa tentang 

PBL akan berpengaruh terhadap perilaku belajar siswa tersebut. Setelah 

terbentuknya persepsi maka akan terbentuk sikap yang akan berpengaruh terhadap 

keefektifan perilaku belajar siswa.  Persepsi yang positif berdampak dalam 

meningkatan motivasi dan aktivitas belajar pada siswa. Persepsi yang negatif 

membuat siswa kurang berminat terhadap pembelajaran PBL, sehingga 

keterlibatan aktif siswa menjadi rendah dan kemampuan untuk memahami materi 

pelajaran menjadi lebih sempit. 
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Keberhasilan pencapaian proses pembelajaran juga melibatkan faktor lain. 

Menuurt Slameto (2015: 29), keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh 

faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dalam belajar antara lain model, 

metode, dan teknik pembelajaran yang diterapkan oleh guru, sedangkan faktor 

internal yang muncul dari dalam diri siswa misalnya motivasi. Motivasi 

merupakan daya penggerak yang menjamin terjadinya kelangsungan kegiatan 

belajar dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang 

diinginkan dapat terpenuhi.   

Menurut Mc.Cleland dalam Hasibuan (2007:116), motivasi berprestasi 

adalah daya dorong yang terdapat dalam diri seseorang sehingga orang tersebut 

berusaha untuk melakukan suatu tindakan/kegiatan dengan baik dan berhasil 

dengan predikat unggul; dorongan tersebut dapat berasal dari dalam dirinya atau 

berasal dari luar dirinya. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi 

akan lebih tertarik untuk mengeksplor pengetahuan dan berkeinginan untuk 

mengetahui suatu hal baru guna memecahkan masalah yang berhubungan dengan 

dunia nyata. 

Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran 

berbasis masalah (PBL) dan persepsi siswa setelah pembelajaran. Variabel 

motivasi berprestasi digunakan sebagai variabel peninjau untuk mengetahui 

apakah nilai-nilai soft skills akan lebih meningkat pada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi yang tinggi. Melalui penerapan pembelajaran berbasis 

masalah tersebut diharapkan terjadi pembelajaran yang menyenangkan sehingga 

tercipta suasana belajar yang kondusif. Motivasi berprestasi yang dimiliki siswa 

dalam setiap kegiatan pembelajaran dapat berperan untuk mengembangkan 

aktivitas dan inisiatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan siswa dalam 

melakukan kegiatan belajar.  

 

2. METODE  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, 

yaitu mengetahui pengaruh atau hubungan antar dua variabel atau lebih. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMK Batik 1 Surakarta tahun 
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pelajaran 2019/2020 yang terdiri dari 3 kelas. Sampel dalam penelitian ini diambil 

satu kelas. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling, memilih 

sampel yang terdiri dari kelompok-kelompok kelas (cluster). Teknik cluster 

sampling dilakukan dengan memilih satu kelas sebagai sampel. Kelas yang 

diambil adalah jumlah siswa minimal 30 orang siswa dan saat penelitian 

dilakukan, guru akuntansi mendapat jadwal mengajar di kelas tersebut. 

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner (angket), yaitu untuk 

mengumpulkan data persepsi siswa tentang PBL, motivasi berprestasi, dan 

kompetensi soft skills siswa. Angket yang digunakan adalah angket tertutup yang 

sudah menyediakan jawaban, terdiri dari Sangtat Setuju (SS) diberi skor 4, Setuju 

(S) skor 3, Tidak Setuju (TS) skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1. 

Angket diujicobakan terlebih dahulu dan kemudian diuji validitas serta uji 

reliabilitas. Uji prasyarat analisis terdiri dari uji normalitas dan uji homogenitas. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis varians (anava) dua jalur. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perbedaan kompetensi soft skills bidang akuntansi ditinjau dari persepsi 

siswa tentang model pembelajaran Problem Based Learrning (PBL) 

Hasil pengujian hipotesis pertama memperoleh nilai Fhit > Ftabel  (5,807 > 3,47) 

dengan p<0,05 diterima pada taraf signifikansi 5%. Hal ini membuktikan bahwa 

ada perbedaan kompetensi soft skills antara siswa yang memiliki persepsi yang 

baik tentang model pembelajaran Problem Based Learning dengan siswa yang 

memiliki persepsi tidak baik ataupun cukup baik. Siswa dengan persepsi yang 

baik memperoleh nilai rata-rata kompetensi soft skills sebesar 71,4, lebih tinggi 

daripada persepsi yang cukup (66,895) ataupun persepsi yang tidak baik (62,5). 

Hal ini berarti hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima bahwa ada perbedaan 

kompetensi soft skills bidang akuntansi ditinjau dari persepsi siswa tentang model 

pembelajaran Problem Based Learrning (PBL). 

Penerimaan hipotesis pertama menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif dari persepsi siswa tentang model PBL terhadap kompetensi soft skills 

siswa. Artinya semakin baik persepsi siswa tentang PBL, maka semakin tinggi 
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kompetensi soft skills siswa. Sebaliknya semakin kurang baik persepsi siswa 

tentang PBL, maka semakin rendah pula kompetensi soft skills siswa. Persepsi 

siswa yang baik tentang PBL terlihat dari sikap siswa yang menganggap belajar 

dengan model pembelajaran PBL itu menyenangkan sehingga saat 

berlangsungnya proses pembelajaran siswa akan terlibat aktif dalam setiap proses 

pembelajaran. 

Hal ini berarti penerimaan siswa yang baik terhadap model pembelajaran 

PBL, maka siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, memperoleh pengalaman 

belajar, dan mampu meningkatkan kompetensi soft skills siswa. Sejalan dengan 

pendapat Abbas (2010: 13) bahwa model pembelajaran Problem Based Learning 

merupakan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa 

dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan 

yang lebih tinggi dan inkuiri, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan 

diri sendiri. Model PBL bercirikan penggunaan masalah kehidupan nyata sebagai 

sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan meningkatkan ketrampilan 

berfikir kritis dan pemecahan masalah serta mendapatkan pengetahuan konsep-

konsep penting. 

Diperkuat dengan pendapat Sanjaya (2011: 220), bahwa kelebihan-

kelebihan dari pendekatan problem based learning antara lain adalah: memiliki 

teknik yang bagus untuk lebih memahami isi pelajaran; menantang kemampuan 

siswa dan memberikan kesempatan siswa untuk menemukan pengetahuan baru; 

meningkatkan aktivitas pembelajaran; mentrasfer pengetahuan untuk memahami 

masalah dalam kehidupan nyata; membantu siswa mengembangkan pengetahuan 

dan memberikan tanggung jawab kepada siswa dalam pembelajaran yang 

dilakukan, selain itu mendorong siswa melakukan evaluasi diri; mengajarkan 

siswa bagaimana cara memahami pelajaran melalui cara berpikir kritis; 

mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan mengembangkan 

kemampuan untuk menyesuaikan diri pada pengetahuan yang baru; memberikan 

kesempatan siswa untuk menerapkan pengetahuannya dalam dunia nyata; dapat 

mengembangkan minat belajar siswa secara terus menerus dan berkelanjutan. 
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Hal ini berarti dalam model pembelajaran PBL, siswa tidak hanya sekedar 

mendengarkan, mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi siswa 

dapat aktif berpikir, berkomunikasi, mencari, dan mengolah data dan kemudian 

disimpulkan. Selain itu pembelajaran dengan pendekatan problem based learning 

juga menekankan pada pemecahan masalah, sehingga masalah merupakan 

komponen penting dalam pembelajaran. Masalah yang diajukan dalam setiap 

pembelajaran harus dapat merangsang siswa sehingga siswa menjadi terdorong 

dan tertantang untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan. 

Pembelajaran Problem based learning merupakan salah satu strategi 

pembelajaran yang terdiri dari lima tahapan utama yang dimulai dengan guru 

memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah yang berada di lapangan dan 

diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Siswa akan dibiasakan 

berinteraksi dengan siswa lain melalui belajar kelompok dan observasi langsung 

di lapangan. Jika siswa memiliki persepsi yang baik terhadap pembelajaran PBL, 

maka siswa akan mampu menjelaskan materi pelajaran dengan baik. Dengan 

demikian pembelajaran akan menyenangkan dan berarti bagi siswa yang 

selanjutnya akan menimbulkan semangat belajar siswa dan diharapkan soft skills 

siswa akan meningkat. 

Konsisten dengan hasil penelitian terdahulu oleh Sakdiyah (2013) yang 

menyimpulkan bahwa model PBL merupakan metode belajar yang yang 

berorientasi pada mahasiswa, dimana kerangka kerja konstruktif merubah kondisi 

belajar mahasiswa menjadi aktif, mahasiswa lebih percaya diri, mampu belajar 

secara sadar diri sehingga pencapaian kompetensi lebih baik. 

3.2 Perbedaan kompetensi soft skills bidang akuntansi ditinjau dari variasi 

motivasi berprestasi 

Hasil pengujian hipotesis kedua memperoleh nilai Fhit > Ftabel  (18,126 > 3,47) 

dengan p<0,05 diterima pada taraf signifikansi 5%. Hal ini membuktikan bahwa 

ada perbedaan kompetensi soft skills antara siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah 

ataupun sedang. Siswa dengan motivasi berprestasi yang tinggi memperoleh nilai 

rata-rata kompetensi soft skills sebesar 71,833, lebih tinggi daripada siswa dengan 
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motivasi berprestasi yang sedang (65,389) ataupun motivasi berprestasi rendah 

(62,667). Hal ini berarti hipotesis kedua (H2) dinyatakan diterima bahwa ada 

perbedaan kompetensi soft skills bidang akuntansi ditinjau dari motivasi 

berprestasi siswa. 

 Penerimaan hipotesis kedua menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif dari motivasi berprestasi terhadap kompetensi soft skills siswa. Artinya 

semakin tinggi motivasi berprestasi siswa, maka semakin tinggi kompetensi soft 

skills siswa. Sebaliknya semakin rendah motivasi berprestasi siswa, maka semakin 

rendah pula kompetensi soft skills siswa. Sejalan dengan pendapat Purwanto 

(2012: 94) bahwa “Motivasi berprestasi merupakan pendorong yang mendorong 

manusia untuk berbuat lebih baik dan orang lain guna mencapai keluh kesah 

dimasa depan sesuai dengan kemampuannya. Motivasi berprestasi ada 

kecenderungan berprestasi dalam menyelesaikan suatu aktivitas dengan usaha 

yang aktif sehingga memberikan hasil yang baik. 

Hal ini berarti motivasi berprestasi mampu memberikan pengaruh positif 

terhadap peningkatan kompetensi soft skills. Hal ini dapat terjadi karena dengan 

belajar yang didorong oleh keinginan sendiri, atau yang disebut belajar mandiri 

akan menyebabkan penncapaian hasil belajar yang maksimal. Siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi tinggi akan lebih aktif dalam diskusi pemecahan 

masalah, siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan semakin 

memahami materi dan semakin baik pengetahuannya karena ia memiliki 

ketertarikan yang tinggi terhadap materi diskusi pemecahan masalah yang 

diberikan oleh guru. Motivasi berprestasi yang dimiliki siswa diharapkan mampu 

menghadapi dan memecahkan masalah-masalah dalam proses belajar, mampu 

berinisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain. 

Konsisten dengan hasil penelitian terdahulu oleh Herlina, dkk (2016) yang 

menyimpulkan bahwa model pembelajaran PBL lebih unggul daripada model 

pembelajaran langsung dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Terdapat 

perbedaan hasil belajar antara siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi 

dengan siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Siswa yang memiliki 
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motivasi berprestasi tinggi lebih tinggi hasil belajarnya dari pada siswa yang 

memiliki motivasi berprestasi rendah.   

3.3 Perbedaan kompetensi soft skills bidang akuntansi ditinjau dari interaksi 

persepsi tentang PBL dan motivasi berprestasi 

Hasil pengujian hipotesis ketiga memperoleh nilai Fhit > Ftabel  (3,202 > 2,84) 

dengan p<0,05 diterima pada taraf signifikansi 5%. Hal ini membuktikan bahwa 

ada perbedaan kompetensi soft skills antara siswa yang memiliki persepsi yang 

baik tentang PBL dan motivasi berprestasi tinggi dengan siswa yang memiliki 

persepsi yang tidak baik dan motivasi berprestasi rendah ataupun sedang. Siswa 

dengan persepsi yang baik tentang PBL dan motivasi berprestasi yang tinggi 

memperoleh nilai rata-rata kompetensi soft skills sebesar 74,5, lebih tinggi 

daripada siswa dengan persepsi yang tidak baik tentang PBL motivasi berprestasi 

rendah (57,0). Hal ini berarti hipotesis ketiga (H3) dinyatakan diterima bahwa ada 

perbedaan kompetensi soft skills bidang akuntansi pada siswa berdasarkan 

interaksi antara persepsi siswa tentang model pembelajaran PBL dan motivasi 

berprestasi. 

Penerimaan hipotesis ketiga tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif dari persepsi tentang model PBL disertai dengan motivasi 

berprestasi terhadap kompetensi soft skills siswa. Artinya semakin baik persepsi 

siswa tentang PBL dan semakin tinggi motivasi berprestasi siswa, maka semakin 

tinggi kompetensi soft skills siswa. Sebaliknya semakin tidak baik persepsi siswa 

tentang PBL dan semakin rendah motivasi berprestasi siswa, maka semakin 

rendah pula kompetensi soft skills siswa.  

Aktivitas belajar siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi yang 

diberikan pembelajaran dengan model PBL tentunya akan lebih aktif dalam 

diskusi pemecahan masalah. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi akan 

semakin memahami materi dan semakin baik pengetahuannya karena ia memiliki 

ketertarikan yang tinggi terhadap materi diskusi pemecahan masalah yang 

diberikan oleh guru. Kebiasaan belajar ini tentunya menambah kecakapan soft 

skills siswa. 
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Berdasarkan hasil analisis di atas maka dapat dinyatakan bahwa hipotesis 

ketiga (H3) dinyatakan diterima bahwa siswa yang memiliki motivasi berprestasi 

tinggi dan memiliki persepsi positif terhadap model pembelajaran PBL akan 

memiliki kompetensi soft skills yang lebih tinggi dari pada siswa yang memiliki 

motivasi berprestasi rendah dan memiliki persepsi negatif terhadap model 

pembelajaran PBL.  

Sejalan dengan karakteristik pembelajaran PBL yang dikemukakan oleh 

Widjajanti (2011: 3), bahwa penggunaan problem based learning adalah menuntut 

motivasi belajar yang tinggi dari siswa. Permasalahan yang diajukan dalam PBL 

harus dapat membangkitkan motivasi siswa untuk menyelesaikannya, 

menghubungkan dengan pengalaman atau pembelajaran sebelumnya, 

membutuhkan kerjasama atau strategi untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, 

pemilihan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran 

menggunakan pendekatan ini. Dalam kasus ini, masalah yang disarankan untuk 

menjadi titik awal pembelajaran adalah masalah open-ended. Masalah open-ended 

merupakan masalah yang mempunyai beberapa cara penyelesaian atau jawaban 

benar. Beberapa ciri masalah open-ended, antara lain adalah metode 

penyelesaiannya tidak tertentu, jawabannya tidak tertentu, mempunyai banyak 

jawaban yang mungkin, dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda, memberi 

siswa ruang untuk membuat keputusan sendiri dan untuk berfikir matematis atau 

alamiah, mengembangkan penalaran dan komunikasi, atau terbuka untuk 

kreativitas dan imaginasi siswa. 

Memperkuat pendapat tersebut, Sanjaya (2011: 214) menyatakan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem based learning 

mempunyai tiga ciri utama, yaitu 1) Terdapat rangkaian aktivitas pembelajaran, 

artinya dalam penerapannya problem based learning menuntut adanya sejumlah 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa, sehingga siswa cenderung dituntut untuk 

aktif berperan dalam pembelajaran; 2) Aktivitas pembelajaran diarahkan untuk 

menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, masalah merupakan kunci dari proses 

pembelajaran yang dilakukan. Tanpa masalah tidak akan mungkin proses 

pembelajaran dengan pendekatan PBL berjalan; 3) Pemecahan masalah dilakukan 
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dengan menggunakan pendekatan berpikir ilmiah. Artinya dikembangkan proses 

berpikir deduktif dan induktif yang dilakukan secara sistematis dan empiris. 

Sistematis artinya berpikir ilmiah dengan menggunakan tahap-tahap tertentu, 

sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada fakta dan 

data yang jelas. 

Merujuk pada pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa ciri yang utama 

dalam pembelajaran PBL adalah peran aktif siswa dalam menyelesaikan masalah, 

ini akan berhasil jika siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dapat 

dinyatakan bahwa pelaksanaan model pembelajaran PBL menuntut peran aktif 

siswa, sehingga dibutuhkan motivasi yang tinggi pada siswa.  

Konsisten dengan hasil penelitian Herlina, dkk (2016) bahwa model 

pembelajaran PBL lebih unggul daripada model pembelajaran langsung dalam 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa 

yang memiliki motivasi berprestasi tinggi dengan siswa yang memiliki motivasi 

berprestasi rendah. Siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi lebih tinggi 

hasil belajarnya dari pada siswa yang memiliki motivasi berprestasi rendah.  

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan kompetensi soft skills bidang akuntansi 

pada siswa kelas X1 SMK Batik 1 Surakarta ditinjau dari persepsi siswa tentang 

model pembelajaran Problem Based Learrning (PBL). Hasil uji anava 

memperoleh nilai Fhit > Ftabel  (5,807 > 3,47) diterima pada taraf signifikansi 5%. 

Semakin baik persepsi siswa tentang PBL, maka semakin tinggi kompetensi soft 

skills siswa. Sebaliknya semakin kurang baik persepsi siswa tentang PBL, maka 

semakin rendah pula kompetensi soft skills siswa. Siswa dengan persepsi yang 

baik tentang PBL memperoleh nilai rata-rata kompetensi soft skills yang lebih 

tinggi daripada persepsi yang cukup ataupun persepsi yang tidak baik. 

Ada perbedaan kompetensi soft skills bidang akuntansi pada siswa kelas 

X1 SMK Batik 1 Surakarta ditinjau dari variasi motivasi berprestasi. Hasil uji 

anava memperoleh nilai Fhit > Ftabel  (18,126 > 3,47) diterima pada taraf 



 

12 

 

signifikansi 5%. Semakin tinggi motivasi berprestasi siswa, maka semakin tinggi 

kompetensi soft skills siswa. Sebaliknya semakin rendah motivasi berprestasi 

siswa, maka semakin rendah pula kompetensi soft skills siswa. Siswa dengan 

motivasi berprestasi yang tinggi memperoleh nilai rata-rata kompetensi soft skills 

yang lebih tinggi daripada siswa dengan motivasi berprestasi yang sedang ataupun 

motivasi berprestasi rendah. 

Ada perbedaan kompetensi soft skills bidang akuntansi pada siswa kelas 

X1 SMK Batik 1 Surakarta ditinjau dari interaksi antara persepsi siswa tentang 

model pembelajaran PBL dan motivasi berprestasi. Semakin baik persepsi siswa 

tentang PBL dan semakin tinggi motivasi berprestasi siswa, maka semakin tinggi 

kompetensi soft skills siswa. Sebaliknya semakin tidak baik persepsi siswa tentang 

PBL dan semakin rendah motivasi berprestasi, maka semakin rendah pula 

kompetensi soft skills siswa. Siswa dengan persepsi yang baik tentang PBL dan 

motivasi berprestasi yang tinggi memperoleh nilai rata-rata kompetensi soft skills 

yang lebih tinggi daripada siswa dengan persepsi yang tidak baik tentang PBL 

motivasi berprestasi rendah. 
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