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SARI 
 

AGUS. 2009. “Efektivitas Penerapan Metode PBL (Problem Based Learning) 
Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Pokok Bahasan Jurnal Khusus Kelas XII 
SMA PGRI Wirosari Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2008/2009”. 
Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I : Drs. Fachrurozie, M.Si, Pembimbing II : Bestari Dwi Handayani, 
S.E,M.Si. 108 halaman. 
  
Kata Kunci : PBL (Problem Based Learning) Terhadap Prestasi Belajar  

 
PBL (Problem Based Learning) atau Pembelajaran Berdasarkan Masalah. 

PBL adalah proses pembelajaran yang dimulai dengan “problem” dan bukannya 
paparan/penjelasan mengenai pengetahuan atau knowledge (D.Boud, G. Feletti, 
1987 dalam Pengantar PBL, Djauhari Widjajakusumah). Dalam PBL, problem 
disajikan terlebih dahulu sebelum knowlegde diberikan. Problem yang disajikan 
harus menanyakan suatu masalah secara komprehensif, aplikasi, analisa dan 
sintesa. Peserta didik harus memilih knowledge yang dibutuhkan, mempelajari hal 
tersebut, dan menghubungkannya dengan problem yang diberikan.Pemakaian 
metode PBL (Problem-Based Learning) muncul dari konsep bahwa siswa akan 
lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling 
berdiskusi dengan temannya dan selalu aktif dalam proses pembelajaran. Siswa 
secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan 
masalah-masalah yang kompleks. Jadi pengunaan kelompok sejawat menjadi 
aspek utama dalam pembelajaran PBL (Problem-Based Learning). Berdasarkan 
kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: 
“Efektivitas Penerapan Metode PBL (Problem Based Learning) Terhadap Prestasi 
Belajar Akuntansi Pokok Bahasan Jurnal Khusus Perusahaan Dagang Kelas XII 
IS 1 SMA PGRI Wirosari Purwodadi “ 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui proses pembelajaran PBL 
(Problem Based Learning) mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 
Jurnal Khusus Perusahaan Dagang. Rata-rata kemampuan siswa pada siklus I 
sebesar 6,78, pada siklus II dengan rata-rata sebesar 7,28 dan pada siklus III 
mencapai 8,55. Adanya peningkatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran PBL 
(Problem Based Learning) efektif untuk  melatih kemampuan siswa memahami 
dan membuat Jurnal Khusus Perusahaan Dagang. PBL merupakan suatu model 
pembelajaran dimana sebelum proses belajar mengajar didalam kelas dimulai, 
siswa terlebih dahulu diminta mengobservasi suatu fenomena. Kemudian siswa 
diminta untuk mencatat permasalahan yang muncul, serta mendiskusikan 
permasalahan dan mencari pemecahan masalah dari permasalahan tersebut. 
Setelah itu, tugas guru adalah merangsang untuk berpikir kritis dan kreatif dalam 
memecahkan masalah yang ada serta mengarahkan siswa untuk bertanya, 
membuktikan asumsi, dan mendengarkan perspektif yang berbeda di antara 
mereka.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang Masalah 

Pemahaman terhadap akuntansi secara konvensional dilakukan dengan 

memahami teknik akuntansi itu sendiri. Sebagaimana diketahui akuntansi adalah 

ilmu terapan, ilmu yang dipakai dalam praktek bisnis sehingga nuansa empiris 

praktisnya lebih dominan, akan tetapi untuk pengembangan sistem akuntansinya 

perlu pemahaman basis teorinya, sehingga sistem akuntansi menjadi lebih 

bermanfaat bagi pemakai, mudah mengembangkannya dan memprediksi apa yang 

akan terjadi di masa yang akan datang berkaitan dengan praktek akuntansi itu 

sendiri. 

Pembelajaran akuntansi selama ini lebih menekankan aspek kognitif saja 

dalam cakupan materinya maupun dalam proses pembelajarannya sehingga siswa 

tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan daya nalarnya dan kesulitan 

memahami apa yang diajarkan oleh guru, padahal penalaran dan pemahaman 

merupakan kemampuan yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin menjadi 

profesional dalam bidangnya. Kesulitan dan kegagalan siswa dalam belajar 

disebabkan oleh siswa itu sendiri faktor internal maupun faktor ekternal yang 

berupa fasilitas, kurikulum, sumber belajar dan kemampuan guru dalam 

membelajarkan siswanya. Dalam kenyataannya kegagalan siswa dalam belajarnya 

hanya ditimpakan sebagai kegagalan yang disebabkan oleh siswa itu padahal 

kegagalan guru dalam membelajarkan siswanya, dan kekurang pegetahuan guru 
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dalam pengelolaan dan penetapan strategi pembelajaran yang tepat sangat 

berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. 

Metode ceramah yang dipergunakan dalam pembelajaran akuntansi selama 

ini menyebabkan siswa terpaku mendengarkan cerita dan betul-betul 

membosankan, situasi pembelajaran diarahkan pada learning to know, dan 

permasalahan yang disampaikan cenderung bersifat akademik (book oriented) 

tidak mengacu pada masalah-masalah kontektual yang dekat dengan kehidupan 

siswa sehingga pembelajaran akuntansi menjadi kurang bermakna bagi siswa. Hal 

ini tampak pada rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 

prestasi belajar akuntansi juga kurang memuaskan, siswa kurang didorong untuk 

mengembangkan kemampuan berfikir, proses pembelajaran dikelas diarahkan  

pada kemampuan menghafal informasi. Dari kekurangan-kekurangan tersebut 

dinilai bahwa metode ceramah kurang efektif dalam proses pembelajaran sehingga 

perlu alternatif penggunaan metode lain yang membuat proses pembelajaran 

menjadi menarik (Achmad Sugandi,2004:9).  

Dari pendapat tersebut diatas didukung dari hasil pengamatan Made 

Sulatra di SMPN 3 Pardasuka Tanggamus pembelajaran dengan menggunakan 

metode ceramah yang telah dilakukan terhadap 45 siswa diperoleh bahwa 11,11%  

yang berani mengajukan pertanyaan, 6,6% menjawab pertanyaan yang bersifat, 

17,78%, Kebanyakan siswa tertarik melakukan percobaan (16,67% ), mengisi LKS 

28,89%, bekerja secara kelompok 15,56% dan membuat poster serta rangkuman 

mamsing-masing 13,33% ( Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan 2(1), 

74-86 ). 

John Dewey adalah pelopor pandangan progresif ini. Dia menegaskan 

bahwa kelas adalah laboratorium yang memotret kehidupan yang sebenarnya. Dia 
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mengajak guru untuk menggunakan masalah riil sehari-hari untuk dipecahkan 

oleh peserta didik, sebagai bahan pembelajaran. Dewey menekankan bahwa 

pembelajaran yang bermakna adalah pembelajaran yang memuat masalah-masalah 

nyata yang sedang dihadapi, tidak tentang hal-hal yang abstrak bagi peserta didik. 

Dewey dikenal dengan filosofi pendidikan learning by doing. 

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh perubahan dan pembaharuan 

dalam segala komponen pendidikan. Adapun komponen yang mempengaruhi 

pelaksanaan pendidikan meliputi kurikulum, sarana prasarana, guru, siswa dan 

yang paling berperan aktif adalah metode pengajaran yang  tepat. Semua 

komponen tersebut saling terkait dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan 

yang diinginkan (Djamarah, 2002:123). 

Dalam kurikulum 2006 pola pembelajaran yang digunakan oleh guru harus  

mampu mengunakan metode pembelajaran guna membangkitkan minat belajar 

siswa, Orientasi Siswa Kepada Masalah,  Mengorganisasi siswa untuk belajar, 

mengembangkan sejumplah skill dan membuat siswa  menjadi interaktif dalam 

proses pembelajaran. 

 Berdasarkan perkembengan strategi belajar pada kurikulum berbasis 

kompetensi (KBK) hasil belajar yang diperoleh siswa dipengaruhi oleh 

penggunaan metode pembelajaran yang aktif. Pembelajaran yang aktif ditandai 

adanya interaksi antara guru dengan siswa, interaksi siswa dengan materi 

(konsep), interaksi siswa dengan siswa dan seterusnya. 

Didalam buku (Inovasi Pendididkan Melalui Problem Based Learning, M. 

Taufiq Amir) dijelaskan bahwa perlu dilakukan suatu upaya yaitu dengan 

mengimplementasikan penerapkan suatu model pembelajran yang memungkinkan 

terjadinya kegiatan belajar mengajar (KBM) yang kondusif. Pendekatan apapun 
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yang digunakan harus memposisikan siswa sebagai pusat perhatian dan peran 

guru sebagai fasilitator dalam mengupayakan situasi untuk memperkaya 

pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar diperoleh melalui keterlibatan 

siswa secara langsung dalam serangkaian kegiatan untuk mengeksplorasi 

lingkungan dan interaksi dengan materi pelajaran, teman, narasumber dan sumber 

belajar lainnya. Selanjutnya siswa membangun pengetahuannya sendiri 

berdasarkan pengalaman belajar yang diperolehnya. Penyempurnaan KBM 

akuntansi dicobakan dengan mengimplementasikan model pembelajaran berbasis 

masalah (problem based learning) dengan pendekatan kooperatif. Dalam hal ini 

pembelajaran didesain dengan mengkonfrontasikan siswa dengan masalah-

masalah kontektual yang berhubungan dengan materi  akuntansi jurnal khusus 

sehingga siswa mengetahui mengapa mereka belajar kemudian mengidentifikasi 

dan mengumpulkan informasi dari buku sumber, diskusi dengan teman untuk 

dapat mencarikan solusi masalah yang dihadapinya. Penerapan model 

pembelajaran berbasis masalah dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi 

belajar siswa, karena melalui pembelajaran ini siswa belajar bagaimana 

menggunakan konsep dan proses interaksi untuk menilai apa yang mereka 

ketahui, mengidentifikasi apa yang ingin  diketahui, mengumpulkan informasi dan 

secara kolaborasi mengevaluasi hipotesisnya berdasarkan data yang telah 

dikumpulkan (William& Shelagh). Sedangkan penerapan  pendekatan  kooperatif 

dalam pembelajaran ini dilandasi dua alasan  pokok yaitu 1) pendekatan 

kooperatif telah menunjukkan hasil yang efektif dalam membantu siswa 

menyelesaikan ketrampilan-ketrampilan yang komplek (Heller 1992, 2). Dalam 

kelompok, siswa akan  membagi konsep dan prosedur pengetahuan mereka pada 

saat memecahkan masalah bersama dan selama interaksi tersebut anggota 
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kelompok dapat meminta penjelasan dan pembenaran pada kelompok yang 

lainnya. 

Skripsi Dany Andriany, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing. Drs. Partono  dan Dra. 

Suhermini, M.Si. Peningkatan hasil belajar IPS ekonomi dengan menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah PBL pokok bahasan perusahaan dan badan 

usaha pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 Randudongkal Kabupaten Pemalang 

tahun pelajaran 2006/2007. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada pokok bahasan  perusahaan dan badan 

usaha melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah PBL. Hasil 

penelitian diperoleh rata-rata hasil belajar kognitif siswa pada siklus I sebesar 69 

dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 75 %. Rata-rata hasil belajar kognitif 

siswa pada siklus II sebesar 75 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 88 %. 

Adapun hasil belajar  afektif dan psikomotorik siswa diperoleh ketuntasan belajar  

klasikal pada siklus I pertemuan ke-1 sebesar 62,5%, siklus I pertemuan ke-2 

sebesar 70% dan siklus II sebesar 82,3%. 

Skripsi Budi Tjahjono tentang Keefektifan Pembelajaran Berbasis 

Masalah PBL Dengan Penggunaan Alat Peraga Dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Terhadap Pemahaman Konsep Siswa Kelas VIII Semester II Dalam Materi Pokok 

Bangun Ruang Sisi Datar Di SMP Negeri 38 Semarang Tahun Pelajaran 

2006/2007. Simpulan dari skripsi ini adalah pembelajaran berbasis masalah 

dengan penggunaan alat peraga dan lembar kerja siswa lebih efektif dibandingkan 

penerapan pembelajaran ekspositori  terhadap kemampuan pemahaman konsep 

siswa SMP N 38 Semarang kelas VIII tahun pelajaran 2006/2007 
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Skripsi duwi astuti tentang “Pengaruh model pembelajaran problem based 

learning dan cooperative learning terhadap prestasi” dengan hasi penelitian, 

belajar fisika ditinjau dari tingkat kecerdasan emosi siswa (studi eksperimen pada 

siswa SMP Negeri di Kecamatan Wonogiri) 2006/2007. Dari besarnya rata-rata 

pemberian model pembelajaran PBL menghasilkan prestasi belajar yang lebih 

baik dari pada pemberian model pembelajaran CL. (2) Ada pengaruh yang 

signifikan tingkat kecerdasan emosi siswa terhadap prestasi belajar Fisika (Fobs = 

52,33 > F tab = 3,96). Dari besarnya rataan dibuktikan bahwa siswa yang 

memiliki EQ tinggi lebih baik prestasi belajarnya dari pada siswa yang memiliki 

EQ rendah, (3) Ada interaksi pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

dan tingkat kecerdasan emosi siswa terhadap prestasi belajar Fisika (Fobs=8,80 > 

F tab=3,96). Berdasar uji pasca Anava metode Tukey ditunjukkan bahwa (1) pada 

pembelajaran PBL siswayang ber-EQ tinggi prestasi belajarnya lebih baik dari 

pada siswa yang ber-EQ rendah, (2) pada pembelajaran CL siswa yang ber-EQ 

tinggi prestasi belajarnya lebih baik dari pada siswa yang ber-EQ  rendah, (3) 

siswa yang ber-EQ tinggi, dengan pembelajaran PBL menghasilkan prestasi yang 

lebih baik dari pada dengan pembelajaran CL dan (4) siswa yang ber-EQ rendah, 

baik pada pembelajaran PBL maupun CL menghsilkan prestasi yang sama. 

Studi pendahuluan dilakukan terhadap prestasi belajar  akuntansi jurnal 

khusus di SMA PGRI Wirosri Purwodadi 2009/2010 menunjukan bahwa 75% 

siswa memperoleh nilai C, D dan E sedangkan sisinya 25% memperoleh nilai B 

dan A. Rendahnya hasil belajar dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain 

rendahnya keterlibatan siswa di dalam kegiatan belajar, kurang efektifnya 

pembelajaran karena guru belum sepenuhnya menguasai metode pembelajaran 

yang digunakan, terlalu banyaknya siswa dalam suatu kelas, dan kurang tepatnya 
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cara evaluasi yang diterapkan. Hal ini sesuai dengan penuturan salah satu siswa 

yang bernama Supriyono Sakti dan Dodik Wijanarko.Menurut persepsi mereka, 

selama mereka mengikuti pembelajaran Akuntansi di kelas XII IS 1 kurang begitu 

baik, kurang menyenangkan, tidak paham dan tidak jelas dan kurang kesempatan 

menyalurkan aspirasi (wawancara penelitian, 2009). Hal tersebut juga  diperkuat 

dengan pendapat dari guru Akuntansi “ menurut saya siswa kurang afektif dalam 

mengikuti pelajaran, kurang bisa menggunakan waktu dalam kelas, dan nol persen 

siswa yang berani menyampaikan aspirasi”. Dari hal tersebut diketahui bahwa 

proses belajar yang dilagukan di SMA PGRI Wirosari Purwodadi masih 

menggunakan metode pembelajaran ceramah (lecturing). 

Dari penjelasan diatas perlu suatu metode pembelajaran yang tepat agar 

nilai mata pelajaran akuntasi jurnal khhusus pada kelas XII IS 1 dapat dimengerti 

dan diterima dengan baik oleh para siswa. Salah satunya metode penelitian 

tindakan kelas (PTK) yang dipakai adalah metode pembelajaran berbasis masalah 

PBL (Problem Based Learning). Pemakaian metode PBL (Problem Based 

Learning) muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan 

memahami konsep yang sulit jika mereka saling berdiskusi dengan temannya dan 

selalu aktif dalam proses pembelajaran. Siswa secara rutin bekerja dalam 

kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang kompleks. 

Jadi pengunaan kelompok sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning).  

Berdasarkan penelitian Dany Andriani.  2007.  Peningkatan hasil belajar 

IPS ekonomi dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah pokok 

bahasan perusahaan dan badan usaha pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 

Randudongkal Kabupaten Pemalang tahun pelajaran 2006/2007.  Skripsi Jurusan 
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Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Dosen 

Pembimbing. Drs. Partono  dan Dra. Suhermini, M.Si., 89 halaman.  Hasil 

penelitian dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata tes pada 

tiap siklus mengalami peningkatan. Pada siklus I rata-rata nilai tes mencapai 6,9, 

pada siklus II nilai rata-rata siswa mencapai 7,5 . Pada siklus I  pertemuan ke-1 

ketuntasan belajar secara klasikal mencapai 62,5 %, pada siklus I pertemuan ke-2 

ketuntasan belajar mencapai 70 % dan pada siklus II ketuntasan belajar mencapai 

82,5 %. Hasil belajar kognitif siswa pada siklus II  memenuhi indikator yang telah 

ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu sekurang-kurangnya 85 % dari keseluruhan 

siswa yang ada di kelas tersebut memperoleh nilai 65 atau mencapai ketuntasan 

65%. 

Pendapat pendukung juga terdapat pada MPMBS buku 5 yaitu sebagai 

berikut; “Pembelajaran yang berbasis masalah adalah pendekatan pengajaran yang 

menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar 

tentang berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk 

memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensi dari materi pelajaran”. 

(MPMBS Buku 5; 2002) 

Berdasarkan kenyataan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: Efektivitas Penerapan Metode PBL (Problem Based 

Learning) Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Pokok Bahasan Jurnal 

Khusus Perusahaan Dagang Kelas XII IS 1 SMA PGRI Wirosari Purwodadi.  
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1.2 Identifikasi Masalah  

Keberhasilan sebuah pengajaran sangat dipengaruhi oleh strategi 

pembelajaran yang digunakan serta keterlibatan guru dalam proses belajar 

mengajar. Strategi mengajar adalah politik atau taktik yang digunakan guru dalam 

melaksanakan/praktek mengajar di kelas. Politik atau taktik tersebut hendaknya 

mencerminkan langkah-langkah  secara sistemik dan sistematik. Sistemik 

mengandung pengertian bahwa setiap komponen belajar mengajar saling 

berkaitan satu sama lain sehingga terorganisasikan secara terpadu dalam mencapai 

tujuan. Sedangkan sistematik mengandung pengertian, bahwa langkah-langkah 

yang dilakukan guru pada waktu mengajar berurutan secara praktis dan logis 

sehingga mendukung tercapainya tujuan (Nana Sudjana,2005:147).  

Dari faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran dan tercapainya 

kompetensi yang diharapkan, maka timbul berbagai masalah sebagai berikut: 

Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran ekonomi  Akuntasi kelas XII IS 1 

pokok  bahasan jurnal khusus perusahaan dagan di  SMA PGRI Wirosari 

Purwodadi  tahun pelajaran 2009/20010 dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning). 

 

1.2  Rumusan Masalah  

Dalam penelitian ini survey akan dilakukan kepada siswa kelas XII IS 1  

SMA PGRI Wirosari purwodadi. Survey dilakukan untuk melihat Efektivitas 

penerapan metode PBL( Problem Based Learning) terhadap prestasi belajar 
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akuntansi pokok bahasan Jurnal khusus perusahaan dagang pada kelas XII IS 1 

SMA PGRI Wirosari Purwodadi 

Pertanyaan yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah Efektivitas penerapan metode pembelajaran berbasis 

masalah PBL (Problem Based Learning) dalam meningkatkan prestasi 

belajar akuntansi pokok bahasan Jurnal khusus perusahaan dagang pada 

siswa kelas XII IS 1 SMA PGRI Wirosari Purwodadi 

2. Bagaimanakah respon (tanggapan) siswa terhadap penerapan metode 

pembelajaran berbasis masalah PBL (Problem Based Learning) dalam 

pelajaran akuntansi pokok bahasan Jurnal khusus perusahaan dagang pada 

siswa kelas XII IS 1 SMA PGRI Wirosari Purwodadi 

 

1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

1 Untuk mengetahui Efektivitas penerapan metode PBL (Problem Based 

Learning) terhadap prestasi belajar akuntansi pokok bahasan Jurnal khusus 

perusahaan dagang kelas XII IS 1 SMA PGRI Wirosari Purwodadi. 

2 Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui respon (tanggapan) siswa 

terhadap penerapan metode pembelajaran berbasis masalah PBL               

(Problem Based Learning) dalam pelajaran akuntansi pokok bahasan 

Jurnal khusus perusahaan dagang pada siswa kelas XII IS 1 SMA PGRI 

Wirosari Purwodadi 
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2. Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini akan menjadi alat evaluasi pelaksanaan metode PBL 

yang sudah diterapkan.  

2. Bagi dunia Akuntansi Indonesia, diharapkan hasil penelitian ini akan 

menjadi masukan bagi kalangan akuntan pendidik di Indonesia dalam 

peningkatan kualitas pengajaran untuk siswa. 

3. Bagi dunia penelitian akuntansi, hasil penelitian ini akan memperkaya 

khasanah penelitian khususnya tentang metode pembelajaran PBL              

(Problem Based Learning) yang dilakukan di SMA PGRI Wirosari 

Purwodadi. 

4. Bagi Peneliti, Penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan dan 

pengalaman konkrit dalam mengembangkan model pembelajaran PBL 

(Problem Based Learning). 

 

1.4    Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dimaksudkan untuk menghindari penafsiran yang keliru 

dalam penelitian tindakan kelas ini. Penegasan istilah dalam penelitian ini 

meliputi istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar yang dimaksud adalah seluruh aktivitas siswa dalam 

proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik 

berupa ketrampilan-ketrampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa 
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ketrampilan terintegrasi (integrated skill). Ketrampilan dasar yaitu 

mengobservasi, mengklasifikasi, memprediksi, mengukur, menyimpulkan dan 

mengkomunikasikan. Sedangkan ketrampilan terintegrasi terdiri dari 

mengidentifikasi variabel, membuat tabulasi data, menyajikan data dalam bentuk 

grafik, menggambarkan hubungan antar variabel, mengumpulkan dan mengolah 

data, menganalisis penelitian, menyusun hipotesis, mendefinisikan variabel secara 

operasional, merancang penelitian dan melaksanakan eksperimen (Dimyati, 

2002:140).  

2. Metode Pembelajaran 

Metode merupakan alat atau cara yang memuaskan pada sistem untuk 

kelangsungan pembaharuan dalam pembelajaran (Baugart dalam Dryden, 2003, 

34). Metode pembelajaran adalah suatu cara yang dilagukan guru untuk membuat 

aktif para siswa dalam kegiatan belajar, sehingga hasil belajar dapat oftimal sesuai 

dengan indikator kelulusan. 

3. PBL (Problem Based Learning) 

PBL (Problem Based Learning) atau Pembelajaran Berdasarkan Masalah. 

PBL adalah proses pembelajaran yang dimulai dengan “problem” dan bukannya 

paparan atau penjelasan mengenai pengetahuan atau knowledge (D.Boud, G. 

Feletti, 1987 dalam Pengantar PBL, Djauhari Widjajakusumah). Dalam PBL, 

problem disajikan terlebih dahulu sebelum knowlegde diberikan. Problem yang 

disajikan harus menanyakan suatu masalah secara komprehensif, aplikasi, analisa 

dan sintesa. Peserta didik harus memilih knowledge yang dibutuhkan, 

mempelajari hal tersebut, dan menghubungkannya dengan problem yang 

diberikan. 
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PBL (problem based learning) adalah suatu model pembelajaran dimana 

sebelum proses belajar mengajar didalam kelas dimulai, siswa terlebih dahulu 

diminta mengobservasi suatu fenomena. Kemudian siswa diminta untuk mencatat 

permasalahan yang muncul, serta mendiskusikan permasalahan dan mencari 

pemecahan masalah dari permasalahan tersebut. Setelah itu, tugas guru adalah 

merangsang untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah yang 

ada serta mengarahkan siswa untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan 

mendengarkan perspektif yang berbeda diantara mereka. 

4. Prestasi belajar 

Prestasi adalah hasil yang telah dicapai dalam pembelajaran. Oleh karena 

itu semua individu dengan adanya belajar hasilnya dapat dicapai. prestasi belajar 

berarti hasil belajar, secara lebih khusus setelah siswa mengikuti pelajaran dalam 

kurun waktu tertentu, berdasarkan penilaian yang dilaksanakan guru di sekolah, 

maka prestasi belajar dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk angka 

(kuantitatif) dan pernyataan verbal (kualitatif). Prestasi belajar yang dituangkan 

dalam bentuk angka misalnya 10, 9, 8, dan seterusnya. Sedangkan pretasi belajar 

yang dituangkan dalam bentuk pernyataan verbal misalnya, baik sekali, baik, 

sedang, kurang, dan sebagainya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Belajar 

Menurut Winkel (dalam darsono, 2000: 4) belajar yaitu aktifitas mental 

atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang 

maknanya adalah pengalaman. Pengertian belajar secara umum yaitu terjadi 

perubahan dalam diri orang yang belajar karena pengalaman (Darsono, 2000: 4). 

Belajar merupakan kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau 

pemahaman. Dengan demikian, guru perlu memberikan dorongan kepada siswa 

umtuk menggunakan dalam membangun gagasan. Tanggung jawab belajar berada 

pada diri siswa, tetapi guru menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, 

motivasi dan tanggung jawab siswa untuk belajar.  

Pengertian belajar secara umum yaitu terjadi perubahan dalam diri orang 

yang belajar karena pengalaman (Darsono, 2000: 4). Pengalaman adalah suatu 

permasalah yang pernah dihadapi sehingga dari hal tersebut orang dapat belajar 

dari apa yang pernah dilagukan. Belajar merupakan kegiatan aktif siswa dalam 

membangun makna atau pemahaman dari pengalaman yang pernah dihadapi. 

Dengan demikian, guru perlu memberikan dorongan kepada siswa umtuk 

menggunakan dalam membangun gagasan. Tanggung jawab belajar berada pada 

diri siswa, tetapi guru menciptakan situasi yang mendorong prakarsa, motivasi 

dan tanggung jawab siswa untuk belajar.  
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Pengertian belajar secara psikologis yaitu proses perubahan tingkah laku 

sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya (Slameto, 2003: 2). Perubahan perubahan tersebut akan nyata dalam 

seluruh aspek tingkah laku. Namun perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara keseluruhan sebagai hasil 

pengalamannya dalam interaksi dengan lingkungannya (Slameto, 2003: 4). 

Belajar diperlukan prinsip belajar karena sangat mempengaruhi siswa 

dalam belajarnya. Prinsip belajar akan menjadi pedoman bagi siswa dalam belajar, 

prinsip-prinsip belajar yang perlu diikuti untuk melakukan kegiatan belajar. 

Prinsip belajar yang perlu diketahui sebagai berikut (Sutikno, 2004: 71): 

1. Belajar perlu memiliki pengalaman dasar. Pada dasarnya, seseorang akan 

mudah belajar sesuatu jika sebelumnya memiliki pengalaman yang akan 

mempermudahnya dalam memperoleh pengalaman baru. 

2. Belajar harus bertujuan jalas dan terarah. Adanya tujuan-tujuan akan dapat 

membantu dalam menuntut guna tercapainya tujuan. 

3. Belajar memerlukan situsi yang problematik. Situasi yang problematik ini 

akan membantu membangkitkan motivasi belajar. Siswa akan terangsang 

untuk memecahkan masalah problem tersebut. Semakin sukar yang 

dihadapi, semakin keras usaha berfikir untuk memecahkannya.  

4. Belajar memerlukan bimbingan, arahan, serta dorongan dari orang lain. Ini 

akan mempermudah dalam hal penerimaan serta pemahaman akan suatu 

materi. 
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5. Belajar harus memiliki tekad dan kemauan yang keras dan tidak mudah 

putus asa. Dengan adanya tekad dan kemauan yang keras hasil belajar jadi 

memuaskan. 

6. Belajar memerlukan latihan. Dengan memperbanyak latihan dapat 

membantu menguasai segala sesuatu yang dipelajari, mengurangi kelupaan 

dan memperkuat daya ingat. 

7. Belajar memerlukan metode yang tepat. Metode belajar yang tepat 

memungkinkan siswa lebih efektif dan efisien. Metode belajar disesuaikan 

dengan materi pelajaran yang dipelajari dan juga disesuaikan dengan 

siswa. 

 

2.2 Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian pembelajaran  

Pembelajaran terjemahan dari kata instruction yang berarti self instruction 

dan external instruction. Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang 

dari guru yag disebut teaching. Bersifat eksternal prinsip-prinsip belajar dengan 

sendirinya akan menjadi prinsip-prinsip pembelajaran merupakan aturan atau 

ketentuan dasar dengan sasaran utama adalah perilaku guru yang efektif, beberapa 

teori belajar mendiskripsikan pembelajaran sebagai berikut: 

1. Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi bimbingan stimulus 

(lingkungan) dengan tingkah laku belajar (behavioristic). 
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2. Cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar 

memahami apa yang dipelajari (kognitif). 

3. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran 

dan cara mempelajari sesuai minat dan ketrampilannya sesuai sesuai 

dengan minat dan kemampuannya (humanistic). 

2.2.2  Tujuan pembelajaran 

Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku menjadi bertambah, baik 

kuantitas maupun kualitasnya. Tingkah laku yang dimaksud meliputi 

pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku siswa (Darsono, 2000: 26). Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa belajar merupakan suatu kegiatan pembelajaran 

merupakan kegiatan yang dilakukan guru sedemikian rupa. Sehingga tingkah laku 

siswa berubah kearah yang lebih baik. Belajar mengajar adalah dua kegiatan yang 

terjadi dalam satu kesatuan dengan pelaku yang berbeda. Pelaku belajar adalah 

siswa dan pelaku mengajar adalah guru. Kegiatan siswa belajar dan guru mengajar 

berlangsung dalam satu proses bersamaan untuk mencapai tujuan instruksional, 

sehingga proses belajar berarti hubungan aktif guru dan siswa yang berlangsung 

dalam ikatan tujuan instruksioanal.  

Dengan adanya tujuan pembelajaran seperti yang diungkapkan diatas 

maka diharapkan akan diperoleh suatu manfaat yang jelas dari proses 

pembelajaran. Manfaat yang  dapat diperoleh antara lain: a) pengajaran menjadi 

lebih baik dan efektif, b) hasil belajar dapat dicapai lebih efisien, c) model 
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pembelajaran yang sesuai dapat dipilih secara lebihmudah, d) mudah cara 

menyusun alat evaluasi, e) hasil evaluasi akan lebih baik (Slameto, 2003:92).  

Tujuan umum dalam belajar yaitu terjadi perubahan perilaku positif orang 

yang belajar. Perubahan prilaku dalam belajar dapat digolongkan dalam tiga 

klasifikasi seperti yang diungkapkan Bloom, dalam Max Darsono (2000:32-33).  

1. Cognitive Domein (Ranah kognitif)  

Ranah kognitif terdiri dari: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, 

sintesa dan evaluasi. 

2. Affective Domein (Ranah Afektif)  

Ranah Afektif terdiri dari: penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi 

dan pembentukan pola hidup. 

3. Psycomotoric Domein (Ranah Psikomotorik) Ranah Psikomotorik terdiri 

dari: persepsi, kesiapan, gerakanterbimbing, gerakan terbiasa, gerakan 

yang komplek dan kreativitas.  

 Dengan adanya tujuan dan perubahan perilaku dari proses pembelajaran 

seperti yang telah diungkapkan di atas, maka diharapkan seorang guru dapat 

memberikan suatu proses pembelajaran yang dapat menuju perubahan perilaku 

siswa baik ditinjau dari segi afektif, kognitif maupun psikomotorik.  

2.2.3 Komponen-Komponen Pembelajaran  

 Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala 

sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses belajar 

mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar akan melibatkan semua komponen 
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pengajaran untuk menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai.  

Menurut Djamarah (2002:48), kegiatan belajar mengajar sebagai suatu 

sistem mengandung sejumlah  komponen yang meliputi tujuan,  bahan pelajaran, 

kegiatan belajar mengajar, metode, alat dan sumber serta evaluasi.  

a.  Tujuan  

Dalam kegiatan belajar mengajar, tujuan adalah cita-cita yang  

ingin disampaikan dalam kegiatannya. Dimana terdapat sejumlah nilai 

yang harus ditanamkan kepada anak didik.  

b.  Bahan Pelajaran   

Bahan pelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam  

proses belajar mengajar. Bahan sebagai sumber belajar membawa pesan 

untuk tujuan pengajaran.  

c.  Kegiatan Belajar Mengajar  

Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan. 

Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses 

belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar akan menentukan sejauh 

mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.  

d.  Metode  

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode 

diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir.  
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e.  Alat   

Alat adalah segala sesuatu  yang dapat dipergunakan dalam rangka 

mencapai tujuan pengajaran. Alat mempunyai fungsi yaitu alat sebagai 

perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha mencapai 

tujuan dan alat sebagai tujuan.  

f.  Sumber Pelajaran  

Sumber belajar merupakan bahan / materi untuk menambah ilmu 

pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi si pelajar. Segala sesuatu 

dapat dipergunakan  sebagai sumber belajar sesuai dengan kepentingan 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

g.   Evaluasi   

Evaluasi adalah suatu tindakan atau  suatu proses untuk 

menentukan nilai dan sesuatu.   

 

2.4 Metode pembelajaran 

2.4.1 Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode secara harfiah berarti cara. Dalam pemakaian yang umum, metode 

diartikan sebagai cara melakukan suatu kegiatan atau cara melakukan pekerjaan 

dengan menggunakan fakta dan konsep-konsep secara sistematis. Dalam dunia 

psikologi, metode berarti prosedur sistematis (tata cara berurutan) yang biasa 

digunakan untuk menyelidiki fenomena (gejala-gejala) kejiwaan. Maka metode 

pembelajaran artinya cara yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan 

kependidikan, khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran kepada siswa. 
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2.4.2 Kedudukan Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran memiliki tiga kedudukan, yaitu: 

1. Motivasi ekstrinsik sebagai alat pembangkit motivasi belajar. 

2. Metode sebagai strategi pengajaran dalam menyiasati perbedaan 

individual anak didik. 

3. Metode sebagai alat untuk mencapai tujuan, metode dapat 

meningkatkan daya serap materi bagi siswa dan berdampak langsung 

terhadap pencapaian tujuan. 

Metode merupakan alat atau fasilitas untuk mengantarkan bahan pelajaran 

mencapai tujuan. Oleh karena itu bahan pelajaran yang disampaikan tanpa 

memperhatikan pemakaian metode justru akan mempersulit guru dalam mencapai 

tujuan pengajaran. Pengalaman membuktikan bahwa kegagalan pengajaran salah 

satunya disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang tepat. Kelas yang kurang 

bergairah dan kondisi anak didik yang kurang kreatif dikarenakan penentuan 

metode yang kurang sesuai dengan sifat bahan dan tidak sesuai dengan tujuan 

pengajaran. Karena itu, dapat dipahami bahwa metode adalah suatu cara yang 

memiliki nilai strategis dalam kegiatan pembelajaran. Dikatakan demikian karena 

metode dapat mempengaruhi jalannya kegiatan belajar mengajar. 

2.4.3 Ciri-Ciri Umum Metode yang Baik 

Ciri-ciri umum metode yang baik, terutama dalam Pendidikan Agama 

Islam, adalah sebagai berikut: 

1. Berpadunya metode dari segi tujuan dan alat dengan jiwa dan ajaran 

akhlak Islam yang mulia. 
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2. Bersifat luwes, fleksibel dan memiliki daya sesuai dengan watak siswa dan 

materi. 

3. Bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktek dan 

mengantarkan siswa pada kemampuan praktis. 

4. Tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya justru mengembangkan 

materi. 

5.  Memberikan keleluasaan pada siswa untuk menyatakan pendapatnya. 

6. Mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam 

keseluruhan proses pembelajaran. 

2.4.4 Prinsip-Prinsip Penentuan Metode  

Terdapat enam prinsip penentuan metode, antara lain: 

1. Prinsip motivasi dan tujuan belajar. 

2. Prinsip kematangan dan perbedaan individual. 

3. Prinsip penyediaan peluang dan pengalaman praktis. 

4. Integrasi pemahaman dan pengalaman. 

5. Prinsip fungsional. 

6. Prinsip menggembirakan. 

2.4.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode  

Pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: 

1. Tujuan yang berbeda dari masing-masing mata pelajaran. 

2. Perbedaan latar belakang individual anak. 

3. Perbedaan situasi dan kondisi dimana pendidikan berlangsung. 

4. Perbedaan pribadi dan kemampuan pendidik. 

5. Fasilitas yang berbeda, baik dari segi kualitas mauipun kuantitas. 
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2.5     PBL ( Problem Based Learning ) 

2.5.1 Sejarah Pembelajaran Berbasis Masalah PBL (problem based 

learning) 

Pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning atau PBL) baru 

muncul akhir abad ke 20, tepatnya dipopulerkan oleh Barrows dan Tamblyn 

(1980). Model ini muncul sebagai hasil penelitian mereka terhadap kemampuan 

bernalar mahasiswa kedokteran di McMaster Medical School di Kanada. PBL 

juga diteliti oleh de Goeij et.al. (1987) di universitas Limburg Belanda dan telah 

menghasilkan kurikulum berbasis masalah dengan beberapa karakteristik yang 

menarik di antaranya:  

1. Dalam 6 minggu pertama dilakukan pembelajaran tematik yang disusun 

multidisiplin. 

2. Materi program tersebut bersifat koheren dan memiliki struktur yang 

komprehensif. 

3. Program mengandung sifat yang berulang. 

4. Selama 4 tahun ada peningkatan kesulitan secara bertahap dari mudah ke 

yang lebih sulit.  

Pembelajaran berbasis masalah dikenal dengan istilah problem based 

learning (PBL), pada awalnya dirancang untuk program graduate bidang 

kesehatan oleh Barrows (1988) yang kemudian diadaptasi untuk program 

akademik kependidikan oleh Stepein Gallager (1993). PBL ini dikembangkan 

berdasarkan teori psikologi kognitif modern yang menyatakan bahwa belajar 

suatu proses dalam mana pembelajar secara aktif mengkonstruksi pengetahuannya 



24 

 

melalui interaksinya dengan lingkungan belajar yang dirancang oleh fasilitator 

pembelajaran. Teori yang dikembangkan ini mengandung dua prinsip penting 

menurut (Wim.H.Gisjelairs, 1996) yaitu: 

1. Belajar adalah suatu proses konstruksi bukan proses menerima (receptive 

process). 

2. Belajar dipengaruhi oleh faktor interaksi sosial dan sifat kontektual dari 

pelajaran.  

Teori ini mengisyaratkan bahwa dalam pembelajaran terdapat proses 

konstruksi pengetahuan oleh pembelajar, terjadi interaksi sosial baik antar 

mahasiswa maupun dosen serta materi perkuliahan yang bersifat kontekstual. 

Berdasarkan dua prinsip yang terkandung dalam PBL, maka dosen harus mampu 

memberikan kondisi terjadinya kesempatan yang luas bagi mahasiswa untuk 

mengkonstruksi pengetahuan yang ingin dipelajarinya.  

Pembelajaran berbasis masalah berbeda dengan pembelajaran melalui 

metode pemecahan masalah (problem solving). Problem solving menuntut 

mahasiswa secara individual mencari jawaban dari serangkaian pertanyaan 

berdasarkan informasi yang diberikan dosen. Dipihak lain  PBL mengarahkan 

mahasiswa dalam kelompok-kelompok kecil untuk mencari situasi masalah dan 

melalui pencarian ini diharapkan  dapat menguji kesenjangan antara pengetahuan 

dan keterampilan mereka untuk menentukan informasi mana yang perlu mereka 

peroleh untuk menyelesaikan dan mengelola situasi yang ada.  

Menurut Entwistle (1981) PBL selain melaksanakan  deep approach  dan  

surface approach, juga memiliki  strategic approach yaitu menekankan perolehan 
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nilai tertinggi, mengatur waktu dan membagikan upaya agar dihasilkan efek 

terbaik, menjamin kondisi dan materi yang mencukupi untuk dipelajari, 

menggunakan bahan ujian sebelumnya untuk meramalkan pertanyaan-pertanyaan, 

dan waspada terhadap petunjuk penilaian.   

2.5.2 Keunggulan PBL (Problem Based Learning)  

Skripsi Dany Andriany, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing. Drs. Partono  dan Dra. 

Suhermini, M.Si. Peningkatan hasil belajar IPS ekonomi dengan menggunakan 

model pembelajaran berbasis masalah PBL pokok bahasan perusahaan dan badan 

usaha pada siswa kelas VII SMP Negeri 4 Randudongkal Kabupaten Pemalang 

tahun pelajaran 2006/2007. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

terjadi peningkatan hasil belajar siswa pada pokok bahasan  perusahaan dan badan 

usaha melalui penerapan  model pembelajaran berbasis masalah PBL. Hasil 

penelitian diperoleh rata-rata hasil belajar kognitif siswa pada siklus I sebesar 69 

dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 75 %. Rata-rata hasil belajar kognitif 

siswa pada siklus II sebesar 75 dengan ketuntasan belajar klasikal sebesar 88 %. 

Adapun hasil belajar  afektif dan psikomotorik siswa diperoleh ketuntasan belajar  

klasikal pada siklus I pertemuan ke-1 sebesar 62,5%, siklus I pertemuan ke-2 

sebesar 70% dan siklus II sebesar 82,3%. 

Skripsi Budi Tjahjono tentang Keefektifan Pembelajaran Berbasis 

Masalah PBL Dengan Penggunaan Alat Peraga Dan Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Terhadap Pemahaman Konsep Siswa Kelas VIII Semester II Dalam Materi Pokok 

Bangun Ruang Sisi Datar Di SMP Negeri 38 Semarang Tahun Pelajaran 
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2006/2007. Simpulan dari skripsi ini adalah pembelajaran berbasis masalah 

dengan penggunaan alat peraga dan lembar kerja siswa lebih efektif dibandingkan 

penerapan pembelajaran ekspositori  terhadap kemampuan pemahaman konsep 

siswa SMP N 38 Semarang kelas VIII tahun pelajaran 2006/2007 

Skripsi duwi astuti tentang “Pengaruh model pembelajaran problem based 

learning dan cooperative learning terhadap prestasi” dengan hasi penelitian, 

belajar fisika ditinjau dari tingkat kecerdasan emosi siswa (studi eksperimen pada 

siswa SMP Negeri di Kecamatan Wonogiri) 2006/2007. Dari besarnya rata-rata 

pemberian model pembelajaran PBL menghasilkan prestasi belajar yang lebih 

baik dari pada pemberian model pembelajaran CL. (2) Ada pengaruh yang 

signifikan tingkat kecerdasan emosi siswa terhadap prestasi belajar Fisika (Fobs = 

52,33 > F tab = 3,96). Dari besarnya rataan dibuktikan bahwa siswa yang 

memiliki EQ tinggi lebih baik prestasi belajarnya dari pada siswa yang memiliki 

EQ rendah, (3) Ada interaksi pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran 

dan tingkat kecerdasan emosi siswa terhadap prestasi belajar Fisika (Fobs=8,80 > 

F tab=3,96). Berdasar uji pasca Anava metode Tukey ditunjukkan bahwa (1) pada 

pembelajaran PBL siswayang ber-EQ tinggi prestasi belajarnya lebih baik dari 

pada siswa yang ber-EQ rendah, (2) pada pembelajaran CL siswa yang ber-EQ 

tinggi prestasi belajarnya lebih baik dari pada siswa yang ber-EQ  rendah, (3) 

siswa yang ber-EQ tinggi, dengan pembelajaran PBL menghasilkan prestasi yang 

lebih baik dari pada dengan pembelajaran CL dan (4) siswa yang ber-EQ rendah, 

baik pada pembelajaran PBL maupun CL menghsilkan prestasi yang sama. 
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Hasil penelitian Muhammad Ali Gunawan 2007/2008. Pengaruh 

Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah Terhadap Hasil Belajar Biologi 

Siswa Kelas X Di Sman Nw Pancor Tahun Pembelajaran 2007/2008. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 1) Model pembelajaran berbasis masalah PBL 

(Problem Based Learning) berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar 

siswa kelas X di SMA NW Pancor, 2) Hasil belajar siswa pada pelajaran Biologi 

yang diajar dengan model pembelajaran berbasis masalah (PBL) lebih tinggi 

dibandingkan yang diajar dengan model pengajaran konvensional. 

 Hasil penelitian Ni Wayan Suwitri, Penerapan Model PBL pada Pelajaran 

Biologi untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Kelas X SMA Negeri 1 Singaraja Tahun Pelajaran 2006/2007 menunjukkan 

bahwa dengan menggunakan pendekatan PBL (Problem Based Learning) dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dan dapat mengoptimalkan respon siswa selama 

proses pembelajaran. Pembelajaran berdasarkan masalah merupakan salah satu 

bentuk pengajaran yang memberikan penekanan untuk membantu siswa menjadi 

pembelajar yang mandiri dan otonom. Melalui bimbingan yang diberikan secara 

berulang akan mendorong mereka mengajukan pertanyaan, mencari penyelesaian 

terhadap masalah konkrit oleh mereka sendiri serta menyelesaikan tugas-tugas 

tersebut secara mandiri.  

Penelitian sehubungan dengan learning climate dalam pelaksanaan metode 

PBL dilakukan oleh Kieva and Kieva (2005). Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa siswa merasa memiliki peran yang lebih aktif dalam proses pembelajaran 



28 

 

dengan menggunakan metode PBL dibandingkan dengan proses pembelajaran 

yang menggunakan metode lecturing.  

Hasil penelitian yang senada juga ditunjukkan oleh Cooke and Moyle 

(2002). Dari analisa atas respon peserta didik terhadap penerapan metode PBL, 

ditemukan bahwa peserta didik menilai pendekatan PBL akan meningkatkan 

kemampuan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Selain itu, peserta 

didik juga menilai bahwa metode pembelajaran ini realistis, menyenangkan dan 

menarik. 

Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang ciri utamanya   

pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, 

penyelidikan autentik, kerjasama dan menghasilkan karya atau hasil peraga 

(Ibrahim,2000:5). Ismail (2004:9) menyatakan bahwa model pembelajaran 

menyajikan masalah autentik dan bermakna sehingga siswa dapat melakukan 

penyelidikan dan menemukan sendiri. 

2.5.3 karakteristik PBL (Problem Based Learning) 

Ada beberapa keunggulan PBL yang ditemukan yaitu dapat memperluas 

tema,  menggunakan pendekatan yang beragam, memperluas filosofis , serta akhir  

pembelajarannya berujung terbuka. Dalam rangka memperluas tema, PBL 

memiliki delapan karakteristik tambahan yaitu:  

1. Mengakui dasar pengalaman mahasiswa 

2. Menekankan pada pertanggungjawaban mahasiswa sendiri terhadap 

pembelajaran mereka. 

3. Bersifat lintas disiplin. 
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4. Memadukan teori dan praktek 

5. Lebih berfokus pada perolehan proses daripada hasil. 

6. Perubahan peran dosen dari instruktur menjadi fasilitator 

7. Perubahan pola asesmen dari asesmen dosen (tutor’s assessment) menjadi 

asesmen sendiri (self-assessment) dan asesmen rekan sebaya (peer 

assessment). 

8. Berfokus pada keterampilan berkomunikasi interpersonal yang 

memungkinkan mahasiswa saling menghubungkan pengetahuan yang 

mereka miliki, yang selanjutnya dapat membekali kemampuan untuk 

selalu meningkatkan diri dalam bidang profesinya.  

kelak (Boud, 1985 dalam Baden and Major, 2003). PBL dapat 

menggunakan pendekatan yang beragam diantaranya dapat berupa:  

1. ‘Kasus’ berbasis kuliah, yang pada awalnya memberikan informasi kepada  

mahasiswa melalui perkuliahan, dan ‘kasus’ digunakan untuk 

mendemonstrasikan informasi tersebut. 

2. Perkuliahan berbasis ‘kasus’, yang memulai perkuliahan dengan 

memberikan kasus yang relevan dengan materi yang akan dibahas terlebih 

dahulu. 

3. Metode ‘kasus’, yang memberikan ‘kasus’ yang lengkap kepada 

mahasiswa untuk diteliti dan dipersiapkan bahan diskusinya pada 

perkuliahan berikutnya. 
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4. Berbasis ‘kasus’ yang dimodifikasi, ketika mahasiswa harus 

mempresentasikan beberapa informasi dan diminta untuk menentukan 

dalam bentuk tindakan atau keputusan yang mereka buat. 

5. Berbasis masalah, ketika mahasiswa bertemu dengan klien dalam bentuk 

simulasi yang memungkinkan terjadinya inkuiri bebas. 

6. Berbasis masalah dengan ruang lingkup tertentu (perluasan ‘kasus’), yang  

merupakan perluasan metode berbasis masalah dan mahasiswa diminta 

untuk mempertimbangkan sumber yang mereka gunakan dalam 

pemecahan masalah untuk mengevaluasi cara mereka berpikir secara lebih 

efektif melalui masalah.  

Sedangkan Brooks & Martin (1993) secara lebih rinci menguraikan 

beberapa ciri penting dari PBL, sebagai berikut:  

1. Tujuan pembelajran dirancang untuk mengembangkan keahlian 

mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah. 

2. Adanya keberlanjutan masalah, dengan syarat masalah harus 

memunculkan konsep dan prinsip yang relevan dengan materi perkuliahan 

yang dibahas dan masalah harus bersifat riil. 

3. Adanya presentasi masalah sehingga pembelajar merasa memiliki masalah 

tersebut. 

4. Pengajar berperan sebagai fasilitator yang mampu mengembangkan 

kreaktivitas berpikir mahasiswa dalam pemecahan masalah.  

Menurut (Barrows and Tamblyn,1980) karakteristik PBL di antara lain 

yaitu:  
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1. Kompleks, dalam mengorganisasikan focus pembelajaran tidak ada satu 

jawaban yang “benar” seperti keadaan nyata dalam kehidupan. 

2. Mahasiswa bekerja dalam kelompok-kelompok dalam memecahkan 

masalah,mengidentifikasi kesenjangan dalam pembelajaran, dan 

mengembangkanpemecahan yang mungkin.  

3. mahasiswa mengumpulkan informasi baru melalui pembelajaran yang  

diarahkannya sendiri (self-directed learning). 

4. dosen hanya berperan sebagai fasilitator.  

5. permasalahan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan  

masalah dalam profesinya.  

Selanjutnya Frederick Reif & Jonh Heller (1991) merinci lima tahapan 

strategi yang digunakan untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep-

konsep dan aspek prosedural pemecahan masalah, yaitu: 

1. Visualisasi masalah, tahapan ini merupakan translasi pernyataan masalah 

ke dalam bentuk pemahaman visual dari situasi masalah yang dapat berupa 

gambar atau pernyataan-pernyataan. 

2. Deskripsi konsep, pada tahapan ini mahasiswa dituntut menggunakan 

pemahaman kualitatifnya untuk menganalisa dan menyatakan masalah 

dalam istilah akuntansi dan ekonomi,. 

3. Rencana penyelesaian, pada langkah ini dilakukan kegiatan translasi 

deskripsi konsep-konsep ekonomi dan akuntansi ke dalam bentuk 

pernyataan yang sesuai dengan masalah, menentukan informasi yang 

diperlukan dan menentukan prosedur penyelesaiannya. 
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4. Melaksanakan rencana penyelesaian, mahasiswa mengunakan aturan–

aturan untuk menentukan dan memperoleh variabel yang tidak diketahui 

disatu pihak dan variabel yang telah diketahui serta menemukan 

pemecahannya. 

5. Meneliti dan mengevaluasi kembali, mahasiswa mengevaluasi apakah 

menyelesaian akhir telah sesuai dengan pengalaman dan harapan yang 

telah direncanakan. 

Heller (1992) mengemukakan keberhasilan pendekatan PBL tergantung 

pada dua faktor, yaitu:  

1. Jenis masalah yang dikonfrontasikan kepada mahasiswa yaitu masalah 

yang menuntut pemecahan berdasarkan PBL. 

2. Formasi dan kebermanfaatan fungsi kelompok kooperatif untuk 

memaksimalkan aktivitas dan partisipasi mahasiswa secara keseluruhan. 

Sebagai perluasan filosofis maka PBL mencakup tiga bidang yang luas, 

yaitu: 

1. Menggunakan organisasi kurikulum disekitar masalah, karena itu lebih 

bersifat kurikulum terintegrasi dan menekankan pada keterampilan 

kognitif;. 

2. Kondisi yang difasilitasi oleh PBL berupa belajar dalam kelompok-

kelompok  kecil, tutorial, dan belajar aktif. 

3. Hasil belajar yang difasilitasi oleh  PBL berupa pengembangan 

keterampilan dan motivasi, seiring dengan pengembangan kemampuan 

belajar sepanjang hayat.  
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Karena  PBL lebih memfasilitasi inkuiri terbuka, maka pembelajaran ini 

berujung terbuka pula. Hal ini disebabkan beragamnya kemungkinan 

melaksanakan PBL dengan membentuk perpaduan dan saling keterkaitan secara 

bebas antara PBL dengan  project-based learning, problem-solving learning, 

action and work-based learning.  

Implementasi PBL dirancang dengan struktur pembelajaran 1) siswa 

secara individual maupun kelompok dihadapkan pada suatu masalah yang 

kontektual, 2) masalah yang dikonfrontasikan diusahakan sedekat mungkin 

dengan kehidupan siswa sehari-hari, 3) fasilitator menyiapkan materi pelajaran 

yang dapat menuntut siswa kearah pemecahan masalah, 4) memberikan 

tanggungjawab kepada siswa untuk mengarahkan sendiri pembelajarannya, 5) 

membentuk kelompok-kelompok kecil dalam pembelajaran, 6) menuntut agar 

siswa menampilkan apa yang telah dipelajari (Savoi&Anderw,1994).  

2.5.4 Proses pelaksanaan PBL 

Pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) adalah suatu 

pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu 

konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berfikir kritis dan ketrampilan 

pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang 

esensial dari materi pelajaran. Pembelajaran berbasis masalah digunakan untuk  

merangsang berfikir tingkat tinggi dalam situasi berorientasi masalah 

(Nurhadi,2004:109).  

Pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang ciri utamanya   

pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antar disiplin, 
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penyelidikan autentik, kerjasama dan menghasilkan karya atau hasil peraga 

(Ibrahim,2000:5).  

Ismail (2004:9) menyatakan bahwa model pembelajaran menyajikan 

masalah autentik dan bermakna sehingga siswa dapat melakukan penyelidikan 

dan menemukan sendiri. Model ini bercirikan penggunaan masalah kehidupan 

nyata sebagai sesuatu yang harus dipelajari siswa untuk melatih dan 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan menyelesaikan masalah, serta 

mendapat pengetahuan konsep-konsep penting. Pendekatan pembelajaran ini 

mengutamakan proses belajar dimana tugas guru harus memfokuskan diri untuk 

membantu siswa mencapai ketrampilan mengarahkan diri. Pembelajaran 

berdasarkan masalah penggunaannya di dalam tingkat berfikir lebih, dalam situasi 

berorientasi pada masalah, termasuk bagaimana belajar. Guru dalam pembelajaran 

berdasarkan masalah berperan sebagai penyaji masalah, penanya, mengadakan 

dialog membantu menyelesaikan masalah, dan memberi fasilitas penelitian. Selain 

itu guru menyiapkan dukungan dan dorongan yang dapat meningkatkan 

pertumbuhan intelektual siswa.  

Pembelajaran berdasarkan masalah hanya dapat terjadi jika guru dapat 

menciptakan lingkungan kelas yang terbuka dan membimbing pertukaran 

gagasan. Proses PBL akan dapat dijalankan bila pengajar siap dengan segala 

perangkat yang diperlukan (masalah, pormulir pelengkap, dan lain-lain). Siswa 

pun harus memahami prosesnya, dan telah membentuk kelompok-kelompok kecil. 

Umumnya, setiap kelompok menjalankan proses yang sering dikenal dengan 
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proses 7 langkah dalam PBL (inovasi pendididkan melalui Problem based 

learning, M. Taufiq Amir) 

1. Mengklarifikasi  istilah dan konsep yang belum jelas 

2. Merumuskan masalah 

3. Menganalisis masalah 

4. Menata gagasan anda dan secara sistematis menganalisisnya dengan dalam 

5. Memformulasikan tujuan pembelajaran  

6. Mencari informasi tambahan dari sumber yang lain (di luar diskusi 

kelompok) 

7. Mensintesa (menggabungkan) dan menguji informasi baru, dan membuat 

laporan untuk dosen atau kelas. 

Manfaat PBL (problem based learning) 

1. Menjadi lebih ingat dan meningkatkan pemahamanya atas materi ajar 

2. Meningkatkan fokus pada pengatahuan yang relevan  

3. Mendorong untuk berpikir 

4. Membangun kerja tim, kepemimpinan, dan ketrampilan sosial. 

5. Membangun kecakapan belajar atau  belajar sendiri (life-long learning 

skills) 

6. Memotivasi siswa 

2.5.5 Tujuan Pembelajaran Berbasis Masalah  

1. Membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir,    

memecahkan masalah, dan ketrampilan intelektual.  
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2. Melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran melalui 

pengalaman nyata atau simulasi sehingga ia dapat mandiri  (Ismail, 

2004:9). 

2.5.6 Ciri-Ciri Pembelajaran Berbasis Masalah  

Pembelajaran Berbasis Masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  

1. Pengajuan Masalah atau Pertanyaan Pengaturan pembelajaran masalah  

berkisar pada masalah atau pertanyaan yang penting bagi  siswa maupun 

masyarakat. Menurut Arends (Nurhadi,2004:110) pertanyaan dan masalah 

yang diajukan itu haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Autentik. Yaitu masalah harus lebih berakar pada kehidupan dunia 

nyata dari pada berakar pada prinsip-prinsip disiplin ilmu tertentu. 

b. Jelas. Yaitu masalah dirumuskan dengan jelas, dalam arti tidak 

menimbulkan masalah baru bagi siswa yang pada akhirnya 

menyulitkan penyelesaian siswa.  

c. Mudah dipahami. Yaitu masalah yang diberikan hendaknya mudah 

dipahami siswa. Selain itu, masalah disusun dan dibuat sesuai 

dengan tingkat perkembangan siswa.  

d. Luas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yaitu masalah yang 

disusun dan dirumuskan hendaknya bersifat luas, artinya masalah 

tersebut mencakup seluruh materi pelajaran yang akan diajarkan 

sesuai dengan waktu, ruang dan sumber yang tersedia. Selain itu, 

masalah yang telah disusun tersebut harus didasarkan  pada tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. 
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e. Bermanfaat. Yaitu masalah yang disusun dan dirumuskan haruslah 

bermanfaat, baik bagi siswa sebagai pemecah masalah maupun 

guru sebagai pembuat masalah. Masalah yang bermanfaat adalah 

masalah yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir dan 

memecahkan masalah siswa serta membangkitkan motivasi belajar 

siswa.  

2. Keterkaitan dengan Berbagai Masalah Disiplin Ilmu  

Masalah yang diajukan dalam pembelajaran berbasis masalah hendaknya 

mengaitkan atau melibatkan berbagai disiplin ilmu.  

3. Penyelidikan yang Autentik  

Penyelidikan yang diperlukan dalam pembelajaran berbasis masalah 

bersifat autentik. Selain  itu penyelidikan diperlukan untuk mencari 

penyelesaian masalah yang bersifat nyata. Siswa menganalisis dan 

merumuskan masalah, mengembangkan dan meramalkan hipotesis, 

mengumpulkan dan menganalisis informasi, melaksanakan eksperimen, 

menarik kesimpulan dan menggambarkan hasil akhir.  

4. Menghasilkan dan Memamerkan Hasil/Karya  

Pada pembelajaran berbasis masalah, siswa bertugas menyusun hasil 

penelitiannya dalam bentuk karya dan memamerkan hasil karyanya. 

Artinya hasil penyelesaian masalah  siswa ditampilkan atau dibuatkan 

laporannya.  

5. Kolaborasi  
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Pada pembelajaran masalah,  tugas-tugas belajar berupa masalah harus 

diselesaikan bersama-sama antar siswa dengan siswa , baik dalam 

kelompok kecil maupun besar, dan bersama-sama antar siswa dengan 

guru. 

2.5.7 Langkah-langkah Model Pembelajaran Berbasis Masalah  

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah terdiri dari lima langkah 

utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa  dengan situasi masalah 

dan diakhiri dengan  penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Berikut tabel 

gambar tahapan tersebut.  

Tabel 1. langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah  

No Tahapan Tingkah laku guru 
1 Orientasi siswa pada  masalah Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan logistik 
yang dibutuhkan, memotivasi siswa 
agar terlibat pada aktivitas pemecahan 
masalah yang dipilih 

2 Mengorganisasi siswa untuk 
belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan 
dan mengorganisasikan tugas belajar 
yang berhubungan dengan masalah 
tersebut. 

3 Membimbing penyelidikan 
individual dan kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 
mengumpulkan informasi yang sesuai, 
melaksanakan eksperimen, untuk 
mendapatkan penjelasan dan 
pemecahan masalahnya.   

4 Mengembangkan dan 
menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa merencanakan  
dan menyiapkan karya yang sesuai 
seperti laporan, video, dan model serta 
membantu berbagai tugas dengan 
temannya 

5 Menganalisis dan mengevaluasi 
proses pemecahan 

Guru membantu siswa melakukan 
refleksi atau evaluasi terhadap 
penyelidikan dan proses-proses yang  
mereka gunakan 

Sumber : Nurhadi (2004:111) 
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2.6 Mata Pelajaran Jurnal Khusus Perusahaan Dagang 

Akuntansi adalah bahasa bisnis. Bahasa ini bisa diterjemahkan ke dalam 

suatu sistem informasi yang memberikan informasi penting mengenai aktivitas 

keuangan suatu organisasi (termasuk perusahaan) sebagai bahan untuk mengambil 

keputusan. Infiormasi akuntansi ini terdiri atas data-data keuangan mengenai 

berbagai transaksi bisnis, yang dinyatakan dalam nilai uang. 

Menurut American Accounting Association (AAA) dalam (Kusmuriyanto, 

2003:1) akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran dan 

pelaporan informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya penilaian dan 

pengambilan keputusan yang jelas dan tegas oleh mereka yang menggunakan 

indormasi keuangan tersebut. Dari pengertian ini, dapat disimpulkan tiga hal, 

yaitu : 

1. Masukan (input) akuntansi sebagai system informasi adalah informasi 

ekonomi dan kegiatan (transaksi) organisasi ataupun perusahaan. 

2. Masukan tersebut diolah melalui proses identifikasi, pengukuran dan 

pelaporan untuk menghasilkan keluaran (output) yang berupa informasi 

atau laporan keuangan.  

3. Keluaran tersebut digunakan sebagai penunjang pengambilan keputusan 

bnisnis oleh pemakai tersebut. 

2.6.1 Pengertian jurnal khusus perusahaan dagang 

Jurnal khusus (special journal) adalah jurnal yang digunakan untuk 

mencatat transaksi sejenis yang terjadi berulang-ulang, misalnya : transaksi 

penerimaan uang tunai maupun cek, pengeluaran uang tunai maupun cek, 
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pembelian kredit, dan penjualan kredit. Pencatatan transaksi sejenis yang 

dilakukan berulang-ulang dalam jurnal umum dianggap tidak efisien. Terhadap 

transaksi yang sejenis yang terjadi berulang-ulang inilah dibuatkan jurnal khusus. 

2.6.2 Macam-macam jurnal khusus 

a. Jurnal penerimaan kas (Cash Receipt Journal). 

Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat 

transaksi penerimaan uang tunai. Transaksi penerimaan uang tunai dapat berupa : 

penjualan secara tunai, penerima angsuran ataupun pelunasan piutang, retur 

pembelian secara tunai, penerimaan bermacam-macam pendapatan misalnya : 

pendapatan sewa, pendapatan bunga dan sebagainya. 

b. Jurnal pengeluaran kas (Cash Payment Journal) 

Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat 

transaksi pengeluaran uang tunai. Transaksi pengeluaran uang tunai dapat berupa : 

pembelian barang dagangan secara tunai, pembelian aktiva lain secara tunai, 

pembayaran atau pelunasan utang, pembayaran bermacam-macam beban, 

pengambilan prive berupa uang tunai, retur penjualan secara tunai, dan 

sebagainya. 

c. Jurnal pembelian (Purchases Journal). 

Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi 

pembelian secara kredit baik berupa barang dagangan maupun aktiva lain. 

Transaksi yang dimaksudkan misalnya : pembelian barang dagang secara kredit, 

pembelian perlengkapan secara kredit, pembelian peralatan secara kredit dan 

sebagainya. 
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d. Jurnal penjualan (Sales Journal). 

Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi 

penjualan secara kredit utamanya barang dagangan. 

e. Jurnal umum (General Journal) 

Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang 

tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Transaksi yang dimaksud misalnya : retur 

pembelian secara kredit, retur penjualan kredit, pemakaian barang untuk 

keperluan pribadi, dan sebagainya.  

 

2.7     Kerangka Berpikir 

Dari observasi diketahui bahwa proses pembelajaran yang dilakukan 

masih belum melibatkan siswa secara optimal. Proses pembelajaran lebih 

didominasi kegiatan ceramah (lecturing) oleh guru. Siswa terlihat kurang aktif 

dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat pada sedikitnya siswa yang bertanya 

atau memberikan suatu pendapat serta terkesan bosan bila pembelajaran telah 

berlangsung lama. Interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan 

siswa terlihat masih belum optimal. Akibatnya hasil belajar akuntansi siswa masih 

belum sesuai dengan harapan. Mata pelajaran akuntansi merupakan salah satu 

pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional, sehingga menuntut siswa agar 

benar-benar memahami mata pelajaran ini. Sebagian siswa beranggapan bahwa 

mata pelajaran akuntansi merupakan mata pelajaran yang rumit dan 

membingungkan. Mata pelajaran ini memerlukan pemahaman dan ketelitian 

dalam mempelajarinya. Hal itu juga membuat siswa menjadi malas untuk 

mempelajari mata pelajaran akuntansi, yang mengakibatkan hasil belajar menjadi 
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rendah. Pemakai metode PBL (Problem Based Learning) muncul dari konsep 

bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika 

mereka saling berdiskusi dengan temannya dan selalu aktif dalam proses 

pembelajaran. Siswa secara rutin bekerja dalam kelompok untuk saling membantu 

memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Jadi pengunaan kelompok sejawat 

menjadi aspek utama dalam pembelajaran PBL (Problem Based Learning). 

Pembelajaran PBL (Problem Based Learning) merupakan sebuah 

kelompok strategi pembelajaran yang melibatkan siswa bekerja secara 

berkolaborasi dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan menyelesaikan 

masalah yang dihadapi dan siswa dituntut untuk mandiri didalam mengatasi 

permasalahan pembelajaran. Pembelajaran PBL (Problem Based Learning)  

disusun dalam sebuah usaha untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa. 

Dalam pembelajaran ini  tidak hanya didominasi oleh guru, tetapi siswa turut 

dilibatkan untuk aktif dalam proses pembelajaran. Mengajar dengan 

menggunakan metode PBL (Problem Based Learning) yaitu metode yang 

menggunakan problem siswa atau permasalahan siswa untuk membangkitkan 

semangat siswa dalam mengatasi kesulitan yang di hadapinya dalam pelajaran, 

dari hal tersebut diharapkan siswa selalu aktif didalam mengikuti pelajaran 

dikarenakan tututan akan kebutuhan permasalahan (problem) yang belum selesai 

dihadapinya. Setiap permasalahan perlu dipecahkan, sehingga seluruh kehidupan 

manusia itu merupakan tuntutan pemecahan persoalan terus-menerus, semisal 

siswa kurang pandai, bagaimana caranya agar siswa tersebut tidak selalu 

ketinggalan dalam mengikuti pelajaran. Salah satunya adalah dengan rajin belajar, 

ini merupakan pemecahan. Selama siswa bersekolah, sejak usia muda harus sudah 

dilatih memecahkan kesulitan yang dihadapi dalam hidupnya, sehingga kecakapan 
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guru mengajar disini adalah bagaimana usaha guru menempatkan anak atau siswa 

untuk menghadapi kesulitan dan berusaha memecahkannya atau mencari jalan 

keluar. Dalam hal ini seni mengajar adalah mencari keadaan atau situasi yang 

mengandung problem, kemudian siswa harus menghadapi masalah itu untuk dapat 

memecahkan atau mengatasinya. Dengan demikian melalui metode PBL 

(Problem Based Learning) diharapkan sikap kritis siswa dapat ditingkatkan 

dengan menanamkan tingkat berpikir, melihat adanya beberapa problem, mencari 

kemungkinan atau alternatif-alternatif, mempertimbangkan alternatif-alternatif, 

menentukan salah satu alternatif yang baik dan melaksanakan alternatif yang 

sudah 

 

Gambar 1. Kerangka berpikir 
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2.8 Hipotesis Tindakan 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah penggunaan model 

pembelajaran PBL (Problem Based Learning) dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran akuntansi kelas  XII IS II SMA PGRI Wirosari Purwodadi tahun 

ajaran 2009/2010. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Dasar Penelitian 

Penelitian merupakan proses, yaitu langkah-langkah yang dilakukan secara 

berencana dan sistematis karena berguna untuk medapatkan suatu pemecahan 

masalah dan jawaban atas pertanyaan. Dalam melakukan penelitian, metode 

merupakan salah satu bagian yang mutlak dan sangat penting. Penggunaan 

metode dalam suatu penelitian akan menentukan akurasi dan kelengkapan data 

yang diperlukan oleh peneliti. 

Dengan kata lain, metode yang dimaksud digunakan agar sasaran dari 

hasil penelitian yang ingin dicapai dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, 

untuk itu sebelum pelaksanaan yang bersifat tindakan (penelitian tindakan kelas) 

yang menggunakan data pengamatan langsung jalannya proses pembelajaran 

kelas. Dari data tersebut kemudian dianalisis melalui tahapan dalam siklus-siklus 

tindakan. 

3.1.1 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Pengertian Penelitian Tindakan Kelas Menurut balai pelatihan dosen 

LPTK dan guru sekolah menengah, Depdikbud, Dirjen Dikti, Jakarta, 1996: 6, 

Penelitian Tindakan Kelas dapat diartikan sebagai bentuk kajian yang bersifat 

reflektif oleh pelaku tindakan, yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan 

rasional dan tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam 
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pemahaman terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya itu, serta memperbaiki 

kondisi dimana praktek-praktek pembelajaran tersebut dilakukan. 

Penelitian tindakan kelas (Classroom Action Reasearch) merupakan 

penelitian yang dilakukan oleh guru dikelasnya (sekolah) tempat ia mengajar 

dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan praktis 

pembelajaran (Zainal Aqib, 2006: 127). 

3.1.2 Karakteristik PTK (Penelitian Tindakan Kelas) 

  Ditinjau dari karakteristiknya, penelitian tindakan kelas mempunyai 

karakter antara lain: 

1. Didasarkan masalah yang dihadapi guru dalam instruksional. 

2. Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya. 

3. Peneliti sekaligus praktisi yang melakukan refleksi. 

4. Bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kualitas praktik instruksional. 

5. Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus. 

3.1.3 Prinsip-Prinsip penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

  Menurut Hopkins, ada enam prinsip dalam penelitian tindakan kelas 

(dalam Zainal, 2006: 17): 

1. Pekerjaan utama guru adalah mengajar dan apapun metode penelitian 

tindakan kelas yang diterapkan sebaiknya tidak mengganggu komitmen 

sebagai pengajar. 

2. Metode pengumpulan data yang digunakan tidak menuntut waktu yang 

berlebihan dari guru sehingga berpeluang mengganggu proses belajar. 
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3. Metodologi yang digunakan harus reliable, sehingga memungkinkan guru 

mengidentifikasikan serta merumuskan hipotesis serta meyakinkan 

mengembangkan strategi yang dapat digunakan untuk menjawab hipotesis 

yang dikemukakan. 

4. Masalah program yang diusahakan oleh guru seharusnya merupakan 

masalah yang cukup merisaukan. 

5. Dalam menyelenggarakan PTK, guru harus selalu bersikap konsisten 

menaruh kepedulian tinggi terhadap proses dan prosedur yang berkaitan 

dengan pekerjaannya. 

6. Dalam pelaksanaan PTK, sejauh mungkin harus digunakan classroom 

prespective, dalam arti permasalahan tidak terlihat terbatas dalam konteks 

kelas atau mata pelajaran tertentu melainkan perspektif misi sekolah secara 

keseluruhan. 

3.1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian Tindakan Kelas merupakan salah satu cara yang strategis bagi 

guru untuk memperbaiki layanan kependidikan yang harus diselenggarakan dalam 

konteks pembelajaran dikelas dan peningkatan kualitas program sekolah secara 

keseluruhan. Hal itu dapat dilakukan mengingat tujuan penelitian tindakan kelas 

adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik pembelajaran dikelas secara 

berkesinambungan. Tujuan ini melekat pada diri guru dalam penerapan misi 

profesional kependidikannya. 

Manfaat yang dapat dipetik jika guru mau dan mampu melaksanakan 

penelitian tindakan kelas terkait dengan komponen pembelajaran antara lain: 
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a. Inovasi pembelajaran. 

b. Pengembangan kurikulum ditingkat sekolah dan tingkat kelas 

c. Peningkatan profesionalisme guru 

 

3.2 Lokasi dan Subjek Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini secara umum variabel 

yang diteliti adalah sikap kritis siswa dan prestasi belajar siswa. Subjek yang 

dikenai tindakan adalah siswa kelas XII IS 1 SMA PGRI Wirosari Purwodadi 

pada mata pelajaran Akuntansi Jurnal khusus perusahaan dagang. 

 

3.3 Prosedur Kerja Penelitian Tindakan Kelas 

Prosedur kerja dalam penelitian ini merupakan siklus kegiatan yang 

minimal terdiri atas tiga siklus. Masing-masing siklus meliputi perencanaan, 

tindakan, dijelaskan dengan observasi dan refleksi. Prosedur kerja tersebut secara 

umum dijelaskan dalam deskripsi umum. 

 Deskripsi umum penelitian tindakan kelas. 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
 Keterangan : Skema siklus diatas tidak hanya satu siklus tetapi, siklus 
tindakan tersebut dapat dilakukan beberapa kali 
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3.9.1 Tahapan Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas menggambarkan empat tahapan: 

1. Penyusunan rancangan tindakan (perencanaan), yang menjelaskan tentang 

apa, mengapa, kapan, dimana, oleh siapa dan bagaimana tindakan tersebut 

dilaksanakan. 

2. Pelaksanaan tindakan, yaitu mengimplementasi atau penerapan isi 

rancangan, yaitu menggunakan tindakan kelas. 

3. Pegamatan, pelaksanaan pengamatan oleh pengamat. 

4. Refleksi, yaitu kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah 

terjadi. 

3.3.2 Desain Penelitian Tindakan Kelas Dalam Siklus-Siklus. 

a. Siklus 

 

Gambar 2  

 

 

Permasalahan 

Permasalahan 
baru hasil 
refleksi

Perencanaan 
Tindakan I 

Refleksi

Perencanaan 
Tindakan II 

Refleksi

Pelaksanaan Tindakan

Pengamatan dan 
Pengumpulan Data I 

Pelaksanaan Tindakan 

Pengamatan dan 
Pengumpulan Data II 
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b. Kerangka Pemecahan Masalah dalam Penelitian Tindakan Kelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

 Siklus I 

 Siklus ini diawali dari perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, 

observasi, analisis dan refleksi. Jika pada siklus pertama penelitian ini belum 

tampak perbaikan kualitas pembelajaran yang diharapkan maka diambil tindakan 

ulang pada siklus II, dengan urutan tindakan seperti pada siklus I, namun isi 

tidakan bisa saja berbeda, disesuaikan dengan hasil refleksi pada siklus II, dari 

pelaksanaan tindakan pada siklus II kemudian bisa diulangi tindakan pada siklus 

III apabila dipandang perlu oleh peneliti sesuai dengan prosedur penelitian dan 

tujuan penelitian. Adapun urutan tindakan pada siklus I dijabarkan lebih lanjut 

pada uraian dibawah ini: 
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1. Perencanaan 

1. Menyusun rencana pembelajaran dengan menyusun silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran Akuntansi Jurnal khusus 

perusahaan dagang dengan menggunakan metode pembelajaran PBL 

(proble based learning). 

2. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung implementasi tindakan. 

3. Menyusun lembar pengamatan untuk menilai kondisi selama proses 

belajar mengajar berlangsung. 

4. Menyusun rancangan evaluasi untuk melihat hasil keaktifan siswa 

2. Tindakan 

1. Presensi kehadiran siswa. 

2. Guru menjelaskan mengenai materi pelajaran dengan menggunakan 

metode PBL (problem based learning). 

3. Guru meminta siswa mempelajari materi tentang pengertian Jurnal Khusus 

dan perbedaanya dengan jurnal umum, Jurnal Penjualan Kas, Jurnal 

Penerimaan kas. 

4. Guru meminta siswa untuk memberikan beberapa bahan permasalahan 

berkenaan dengan materi. 

5. Guru kemudian mengumpulkan potongan kertas pertanyaan siswa untuk di 

buat materi diskusi. 

6. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil, 4 atau 5 orang. 

7. Masing-masing kelompok memilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

dikumpulkan untuk dijawab minimal perkelompok 5-6 pertanyaan. 
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8. Guru meminta kelompok untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang 

telah mereka seleksi. Jika ada siswa yang dapat menjawab, diberi 

kesempatan untuk menjawab. Jika tidak ada yang bisa menjawab, guru 

yang akan menjawab pertanyaan tersebut. 

9. Guru meminta setiap kelompok menyampaikan apa yang dapat mereka 

jelaskan didalam diskusi. 

10. Guru dan siswa mengkhiri pembelajaran dengan menyampaikan 

rangkuman dan klarifikasi dari jawaban-jawaban dan penjelasan siswa. 

11. Guru memberi tugas siswa untuk membaca materi selanjutnya di rumah 

materi jurnal khusus, Jurnal pembelian dan Jurnal pengeluaran kas dan 

meminta siswa untuk mencari permasalahan dan menulisnya di kertas. 

3. Pengamatan 

1. Belajar Sendiri atau Mandiri (Self Study) 

1. Banyaknya masalah yang di sampaikan 

2. Kecakapan mengajukan pertanyaan 

3. Jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh guru 

4. Penuh perhatian dalam belajar akuntansi 

5. Pemahaman atas materi 

6. Siswa dapat mengikuti dan menerima penggunaan pembelajaran ini dan 

terbuka dalam mengemukakan pendapat 

7. Kemampuan mengerjakan tes yang diberikan guru 
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2. Pengembangan sejumlah skill atau  kemampuan  

1. Kerja keras atau optimal menggunakan waktu yang disediakan untuk 

mengerjakan tugas 

2. Aktif bertanya 

3. Kecakapan berkomunikasi 

4. Disiplin dalam menyelesaikan tugas 

5. Mandiri 

3. Diskusi kelompok kecil 

1. Kerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan soal 

2. Kecakapan menjawab dan menanggapi pertanyaan 

3. Kemampuan berkomunikasi secara lisan 

4. Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi 

5. Respon positif terhadap siswa yang melakukan presentasi : bertanya, 

memberikan tanggapan, menyanggah 

6. Siswa yang saling kelompok melakukan diskusi secara aktif dan terarah 

7. Penyelesaian masalah dengan diskusi dalam kelompok 

8. Menyimpulkan diskusi 

4. Refleksi 

 Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja siswa, analisis 

dilakukan untuk mengukur kelebihan maupun kekurangan yang terdapat pada 

siklus penelitian, dengan adanya refleksi maka akan ditemukan hasil analisis 

secara kolaborasi, kemudian apabila terdapat kekurangan atas tindakan pada 

siklus sebelumnya maka dilakukan perbaikan. 
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 Berikut gambar kerangka analisis dan refleksi yang dilakukan   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Keterangan : 

P : perencanaan  

T : tindakan 

O : observasi 

R : refleksi 

RP : revisi perencanaan 

 Refleksi dilakukan setelah dilakukan analisis terhadap tindakan PBL 

(problem based learning), pada tahapan ini dibahas mengenai kelebihan dan 

kekurangan penggunaan metode pembelajaran PBL (problem based learning) 

dalam pembelajaran jurnal khusus. Hasilnya dievaluasi dan direfleksi untuk 

melaksanakan tahapan berikutnya. 

 Siklus II 

 Siklus ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

analisis serta refleksi. Rincian mengenai tahapan siklus ini adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan, meliputi: 
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1. Identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan siklus I. 

2. Merancang kembali pembelajaran melalui metode pembelajaran PBL 

(problem based learning). 

3. Menentukan kembali sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal ini 

jika pada siklus I, apabila sarana masih kurang maka bisa direncanakan 

tindakan selanjutnya yang bisa diambil . 

4. Merancang kembali format metode pembelajaran metode PBL (problem-

based learning), berdasarkan analisis dan tindakan refleksi pada siklus I, 

dengan demikian dapat diketahui kekurangannya sehingga menjadi dasar 

untuk melakukan perencanaan tindakan berikutnya dalam rangka 

memperbaiki proses pembelajaran agar dapat tercapai sasaran. 

2. Pelaksanaan Tindakan, meliputi: 

1. Guru menyiapkan kembali alat pembelajaran yang diperlukan 

2. Guru mengadakan presensi kembali terhadap kehadiran siswa 

3. Guru melakukan pre tes kemudian apersepsi (Tanya jawab). 

4. Guru kemudian mengumpulkan potongan kertas pertanyaan siswa untuk di 

buat materi diskusi. 

5. Guru meminta siswa untuk memnajawab pernyataan yang sudah 

dikumpulkan di dalam diskusi. 

6. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil, 4 atau 5 orang. 

7. Masing-masing kelompok memilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

dikumpulkan untuk dijawab minimal perkelompok 5-6 pertanyaan. 
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8. Guru meminta kelompok untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang 

telah mereka seleksi. Jika ada siswa yang dapat menjawab, diberi 

kesempatan untuk menjawab. Jika tidak ada yang bisa menjawab, guru 

yang akan menjawab pertanyaan tersebut. 

9. Guru meminta setiap kelompok menyampaikan apa yang dapat mereka 

jelaskan didalam diskusi. 

10. Guru dan siswa mengkhiri pembelajaran dengan menyampaikan 

rangkuman dan klarifikasi dari jawaban-jawaban dan penjelasan siswa. 

11. Guru memberi tugas siswa untuk membaca materi selanjutnya di rumah 

materi keseluruhan jurnal khusus perusahaan dagang. 

3. Pengamatan (observasi) 

 Pengamatan dilakukan terhadap dua aspek, yakni siswa dan suasana 

pembelajaran. Pengamatan terhadap siswa, sikap kritis siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Pengamatan terhadap suasana pembelajaran, suasana yang tercipta 

dengan penerapan metode PBL (problem based learning) dalam pembelajaran, 

adakah perubahan situasi belajar yang dapat dirasakan siswa antara sebelum dan 

sesudah menggunakan metode PBL (problem based learning), serta hambatan 

selama proses pembelajaran. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan. 

4. Analisis dan Refleksi 

Menganalisis hasil dari sikus I untuk mendapatkan kesimpulan apakah 

hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Pada siklus ini diharapkan bisa menjawab 

apakah sikap kritis terhadap siswa kelas XII IS 1 SMA PGRI Wirosari Purwodadi 

pada mata pelajaran Akuntansi Jurnal khusus perusahaan dagang meningkat 
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setelah melalui pembelajaran menggunakan metode pembelajaran PBL (problem-

based learning). Refleksi yang dilakukan menjadi dasar pijakan penyusunan 

rencana tindakan pada siklus berikutnya agar dapat disusun perbaikan untuk 

meningkatkan hasil sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. 

 Siklus III 

 Siklus ini terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan 

analisis serta refleksi. Rincian mengenai tahapan siklus ini adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan, meliputi: 

1. Identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan siklus I dan II 

2. Merancang kembali pembelajaran melalui metode pembelajaran PBL 

(problem based learning). 

3. Menentukan kembali sarana dan prasarana yang mendukung dalam hal ini 

jika pada siklus I danII, apabila sarana masih kurang maka bisa 

direncanakan tindakan selanjutnya yang bisa diambil  

4. Merancang kembali format metode pembelajaran metode PBL (problem-

based learning), berdasarkan analisis dan tindakan refleksi pada siklus I 

dan II, dengan demikian dapat diketahui kekurangannya sehingga menjadi 

dasar untuk melakukan perencanaan tindakan berikutnya dalam rangka 

memperbaiki proses pembelajaran agar dapat tercapai sasaran. 

2. Pelaksanaan Tindakan, meliputi: 

1. Guru menyiapkan kembali alat pembelajaran yang diperlukan 

2. Guru mengadakan presensi kembali terhadap kehadiran siswa 

3. Guru melakukan pre tes kemudian apersepsi (Tanya jawab). 
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4. Guru kemudian mengumpulkan potongan kertas pertanyaan siswa untuk di 

buat materi diskusi. 

5. Guru meminta siswa untuk memnajawab pernyataan yang sudah 

dikumpulkan di dalam diskusi. 

6. Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil, 4 atau 5 orang. 

7. Masing-masing kelompok memilih pertanyaan-pertanyaan yang sudah 

dikumpulkan untuk dijawab minimal perkelompok 5-6 pertanyaan. 

8. Guru meminta kelompok untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan yang 

telah mereka seleksi. Jika ada siswa yang dapat menjawab, diberi 

kesempatan untuk menjawab. Jika tidak ada yang bisa menjawab, guru 

yang akan menjawab pertanyaan tersebut. 

9. Guru meminta setiap kelompok menyampaikan apa yang dapat mereka 

jelaskan didalam diskusi. 

10. Guru melaksanakan ujian akhir siklus yang menyangkup materi 

keseluruhan jurnal khusus perusahaan dagang. 

11. Guru dan siswa mengkhiri pembelajaran dengan menyampaikan 

rangkuman dan klarifikasi kegiatan siswa dalam proses pembelajaran 

selama menggunakan metode PBL (problem based learning). 

3. Pengamatan (observasi) 

 Pengamatan dilakukan terhadap dua aspek, yakni siswa dan suasana 

pembelajaran.Pengamatan terhadap siswa, sikap kritis siswa selama pembelajaran 

berlangsung. Pengamatan terhadap suasana pembelajaran, suasana yang tercipta 

dengan penerapan metode PBL (problem based learning) dalam pembelajaran, 



59 

 

adakah perubahan situasi belajar yang dapat dirasakan siswa antara sebelum dan 

sesudah menggunakan metode PBL (problem based learning), serta hambatan 

selama proses pembelajaran. Data ini diperoleh dari hasil pengamatan. 

4. Analisis dan Refleksi 

Menganalisis hasil dari sikus I dan II untuk mendapatkan kesimpulan 

apakah hipotesis tindakan tercapai atau tidak. Pada siklus ini diharapkan bisa 

menjawab apakah sikap kritis dan prestasi belajar terhadap siswa kelas XII IS 1 

SMA PGRI Wirosari Purwodadi pada mata pelajaran Akuntansi Jurnal khusus 

perusahaan dagang meningkat setelah melalui pembelajaran menggunakan metode 

pembelajaran PBL (problem based learning). 

 

3.4 Fokus yang diteliti 

Fokus penelitian bertujuan agar dalam penelitian hal-hal yang diteliti jelas, 

tidak bias dan melebar. Selain itu fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi 

kriteria inklusi dan eklusi (memasukan dan mengeluarkan informasi yang 

diperoleh) (Maleong, 2006:62). Keberadaan fokus penelitian berguna untuk 

membatasi materi atau kajian penelitian sehingga bisa terarah. Penentuan fokus 

penelitian ini mengandung dua maksud. Pertama, untuk membatasi inquiri (hal 

yang bermakna bahwa penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan mempunyai 

maksud yang jelas dan aspek yang rinci). Kedua, penentuan fokus ini berfungsi 

untuk memenuhi kriteria-kriteria inklusi atau memasukkan suatu informasi yang 

diperoleh dilapangan penelitian. Artinya dengan penetapan fokus penelitian maka 
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akan mempermudah peneliti dalam memperoleh dan menentukan jenis pengumpul 

data untuk mendapatkan data yang akurat 

 Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah penerapan 

metode pembelajaran PBL (problem based learning) dalam meningkatkan daya 

kritis siswa dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran jurnal khusus 

perusahaan dagang yang meliputi : 

a. Langkah-langkah metode pembelajaran PBL (problem based learning) 

b. Aktifitas dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran PBL (problem-

based learning) 

c. Metode pembelajaran yang diterapkan 

 

3.5 Sumber Data Penelitian  

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah: 

1. Informan 

Informan merupakan sumber data yang berupa orang. Dalam penelitian ini 

yang dijadikan informan adalah guru mata pelajaran Pendidikan Akuntansi.  

2. Responden 

Responden dalam penelitian juga merupakan sumber data yang berupa 

orang, dimana yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah guru mata 

pelajaran Pendididkan Akuntansi dan siswa kelas XII IS 1 SMA PGRI Wirosari 

Purwodadi 
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3. Dokumen 

Dokumen adalah setiap bahan tertulis atau sumber tertulis. Sumber tertulis 

ini dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi dan dokumen resmi (Maleong, 2002: 161). Dalam penelitian ini dokumen 

yang digunakan adalah sumber tertulis yang berupa buku atau dokumen resmi dari 

SMA PGRI Wirosari Purwodadi 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk dapat mengukur tingkat kekritisan siswa selama pembelajaran, 

maka diperlukan metode dan alat pengumpulan data. Metode yang digunakan 

dalam proses pengumpulan data dalam pengamatan ini adalah: 

1. Observasi 

 Metode observasi atau pengamatan langsung dilapangan penelitian adalah 

cara pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa adanya pertolongan 

standar lain untuk keperluan tersebut (Nazir, 1999: 212). Observasi dilakukan 

melalui cara pengamatan, tidak berperan serta. Artinya peneliti hanya 

mengadakan pengamatan saja tanpa menjadi anggota kelompok yang diamatinya. 

Pengamatan yang dilakukan bersifat terbuka dengan diketahui oleh subjek, 

sebaliknya para subjek dengan sukarela memberikan kesempatan kepada 

pengamat untuk mengamati peristiwa yang terjadi. Mereka juga menyadari ada 

orang yang sedang mengamati hal-hal yang dilakukan mereka. Metode observasi 

ini digunakan peneliti sebagai metode pokok untuk mengungkapkan aspek-aspek 

sikap yang berkaitan dengan kekritisan siswa . dalam kegiatan observasi ini 
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peneliti ikut masuk dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung, guna 

mengetahui keaktifan dan kekritisan siswa selama metode Problem solving 

berlangsung dalam proses pembelajaran. 

2. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data 

guna melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh melalui angket dan 

observasi. Aspek yang diambil dalam dokumentasi penelitian tindakan kelas ini 

adalah aktifitas siswa dalam proses pembelajaran. Dokumentasi adalah bahan 

tertulis atau roll film (Maleong, 2005: 216). 

 Penggunaan dokumentasi dalam suatu penelitian menjadi hal penting guna 

mencapai akurasi data dalam penelitian kualitatif. Mengingat aspek yang hendak 

dicapai penelitian tindakan kelas ini adalah sikap kritis siswa. Data diperoleh dari 

catatan-catatan pengamatan langsung 

 

3.7 Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini berupa tes dan nontes. Tes digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang kemampuan siswa untuk menjawab soal yang diberikan guru dari materi 

yang sudah dijelaskan berupa tes individual. Non tes digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang perubahan perilaku siswa selama mengikuti 

pembelajaran. 
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1. Instrumen Tes 

 Penelitian ini diawali dengan pelaksanaan tes awal atau pretes untuk 

mengetahui pengetahuan dan kemampuan siswa tentang materi yang akan 

disampaikan. Pada tes awal ini siswa diberi pertanyaan dari materi yang sudah 

dijelaskan oleh guru, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa dalam 

memahami materi pelajaran. Setelah proses pembelajaran, guru meminta siswa 

menjawab kuis berupa jenis tes objektif tentang bahan pelajaran. Tes ini 

dilaksanakan untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai pembelajaran. 

Selanjutnya baru diadakan tes individu dengan bentuk essay. 

2. Instrumen Non tes 

 Instrument nontes merupakan instrument yang digunakan untuk 

mengumpulkan data tentang perubahan perilaku siswa selama mengikuti 

pembelajaran. Dengan instrument non tes maka hasil belajar peserta dilakukan 

tanpa menguji peserta didik, melainkan dilakukan dengan pengamatan secara 

sistematis (observasi) Dan memeriksa dokumen-dokumen. 

Bentuk instumen non tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar observasi, dan jurnal serta dokumentasi.  

A. Lembar Observasi 

 Lembar observasi digunakan untuk mengamati tingkah laku dan respon 

siswa selama proses pembelajaran. Aspek yang diamati meliputi keaktifan dan 

kekritisan siswa dalam proses pembelajaran, sikap atau tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran dengan metode PBL (Problem Based Learning). 
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B. Jurnal 

 Jurnal digunakan untuk mendapatkan data tentang respon siswa sebagai 

subjek penelitian selama proses pembelajaran. Jurnal dibuat ada dua macam yaitu 

jurnal siswa dan jurnal guru. Jurnal siswa diisi oleh siswa, sedangkan jurnal guru 

diisi oleh guru. Jurnal siswa berisi tentang kesan dan pesan siswa, siswa 

memberikan respon positif atau negatif terhadap pembelajaran dengan 

menggunakan media PBL (Problem Based Learning) Jurnal guru berisi tentang 

uraian pendapat dan seluruh kejadian yang dilihat dan dirasakan oleh guru selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung. 

 Setiap akhir pembelajaran siswa menulis jurnal yang berisikan kesulitan 

yang mereka hadapi dalam memahami materi yang diajarkan, pendapat mereka 

tentang pembelajaran melalui metode PBL (Problem Based Learning), hal-hal 

yang ingin dikemukakan siswa berkaitan dengan pembelajaran melalui metode 

PBL (Problem Based Learning). 

 

3.8 Metode Analisis Data 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis 

yang merupakan proses pengambilan sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, 

maka akan dijelaskan bagaimana pelaksanaan penilaian diri pada mata pelajaran 

mata pelajaran Akuntansi Jurnal khusus perusahaan dagang di SMA PGRI 

Wirosari Purwodadi dan hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh guru dalam 

melaksanakan penilaian tersebut. Maleong (2002: 103) menyatakan bahwa 

metode analisis data adalah proses pengorganisasian dan mensyaratkan data 
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kedalam pola, kategori dan satuanukuran dasar sehingga ditemukan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data. 

 Milles dalam Maman Rachman (2001:1) mengemukakan bahwa analisis 

data kualitatif secara umum mecukupi tiga alur kegiatan pengumpulan data. 

Pengumpulan data yang dimaksud adalah peneliti mencatat semua data secara 

objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. 

Yaitu pencatatan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai 

bentuk data yang ada dilapangan serta melakukan pencatatan dilapangan. Tiga 

alur yang terjadi secara bersamaan itu adalah reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan (verifikasi). 

Langkah-langkah alur pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data. Reduksi yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data-data kasar yang 

muncul dari catatan tertulis dilapangan. 

b. Penyajian Data. Penyajian data adalah menyusun sekumpulam informasi 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian data yang dirancang guna 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang terpadu 

dan mudah diraih misalnya dituangkan dalam berbagai jenis matriks, 

grafik, jaringan dan bagan. 

c. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi data. Penarikan kesimpulan adalah 

kegiatan mencari arti, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur 

sebab-akibat, dan proposisi. Kesimpulan juga diverifikasi selama 
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penelitian berlangsung. Verifikasi adalah berupa pemikiran kembali yang 

melintas dalam pikiran penganalisis selama penyimpulan. Suatu tinjauan 

ulang pada catatan-catatan lapangan dan meminta respon komentar kepada 

responden yang telah dijaring ditanya untuk membaca kesimpulan yang 

telah disimpulkan oleh peneliti. Maka makna-makna yang muncul sebagai 

kesimpulan yang telah disimpulkan. Maka makna-makna yang muncul 

sebagai kesimpulan dapat teruji kebenarannya, kekokohannya, dan 

kecocokannya. 

Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi 

sebagi suatu yang jalin menjalin pada sebelum, selama dan sesudah pengumpulan 

data. Tiga alur kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi) dan pengumpulan data merupakan proses siklus yang 

interaktif. Tahap analisis data diatas dapat dilihat pada bagan berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

 

1. Pengumpulan Data

3. Penyajian Data 2. Reduksi Data 

4. Penarikan Kesimpulan atau 
verifikasi 
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3.9 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

 A. Teknik Kualitatif 

 Teknik kualitatif dipakai untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh 

dari hasil nontes. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui siswa yang 

mengalami kesulitan dalam memahami materi yang dijelaskan guru dengan 

metode PBL (Problem Based Learning). Hasil ini sebagai dasar untuk 

menentukan siswa yang akan diwawancarai selain hasil nilai tes. Hasil wawancara 

dipakai untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran melalui 

metode PBL (Problem Based Learning). Hasil analisis tersebut sebagai dasar 

untuk mengetahui peningkatan kekritisan siswa setelah pembelajaran melalui 

metode PBL (Problem Based Learning). 

B. Teknik kuantitatif 

 Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis data kuantitatif yang 

diperoleh dari hasil tes tertulis pada siklus I, II dan III. Hasil tes ditulis secara 

persentase dengan langkah-langkah berikut: 

1. Merekap nilai yang diperoleh siswa 

2. Menghitung nilai komulatif dari tugas-tugas siswa 

3. Menghitung nilai rata-rata 

4. Menghitung presentase 

Persentase ditulis dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

% = %100×
N
n  

 Keterangan : 

 % : Persentase  
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 n : Jumlah skor yang diperoleh dari data 

 N : Jumlah skor maksimal  

 Hasil perhitungan dari masing-masing siklus kemudian dibandingkan yaitu 

antara hasil siklus I dengan hasil siklus II dan III. Hasil ini akan memberikan 

gambaran mengenai persentase peningkatan aktifitas belajar siswa melalui metode 

PBL (Problem Based Learning). 



 

69 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Deskripsi Kondisi Awal 

Kegiatan pembelajaran sebelumnya menurut persepsi siswa masih bersifat 

monoton sehingga kurang menyenangkan. Metode-metode pembelajaran yang 

digunakan masih berpusat pada guru dan kegiatannya hanya sebatas 

memperhatikan penjelasan guru, mencatat dan latihan soal. Kegiatan ini 

cenderung membuat siswa menjadi bosan terhadap pelajaran Akuntansi sehingga 

banyak siswa yang kurang memahami materi yang disampaikan. Hal ini sesuai 

dengan penuturan salah satu siswa yang bernama Supriyono Sakti dan Dodik 

Wijanarko. “Menurut persepsi saya, selama saya mengikuti pembelajaran 

Akuntansi di kelas XI kurang begitu baik, kurang menyenangkan, tidak paham 

dan tidak jelas dan kurang kesempatan menyalurkan aspirasi (wawancara 

penelitian, 2009). Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh gambaran 

bahwa metode yang monoton membuat mereka bosan yang diprediksi menjadi 

salah satu sumber kesulitan bagi siswa. Berdasarkan alasan inilah perlu upaya 

pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas ini untuk mengubah model 

pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada 

siswa. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pengembangan metode 

PBL (problem based learning). Penelitian tindakan kelas ini terdiri dari tiga siklus 
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untuk membahas materi Jurnal Khusus pada Akuntansi menggunakan metode 

PBL (problem based learning). 

 

4.2  Deskripsi Siklus I 

Pembelajaran yang dilakukan pada siklus I terlaksana dalam 2 pertemuan. 

Pertemuan I, pelaksanaan penyampaian materi menggunakan Lembar Kerja Siswa 

(LKS) dan dijelaskan mengenai pembelajaran menggunakan metode PBL 

(problem based learning), pembentukan kelompok, belajar sendiri untuk mencari 

permasalahan. Pertemuan II melanjutkan pembelajaran PBL (problem based 

learning) diskusi kelompok dan dilanjutkan dengan evaluasi. 

4.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran pada siklus I dimulai pada hari Rabu, 13 

Agustus 2009 di kelas XII IS 1 SMA PGRI Wirosari Purwodadi. Sesuai jadwal, 

jarum jam tepat menunjukkan pukul 11.00 siang, semua siswa telah siap 

menerima pelajaran Akuntansi di ruang XII IS 1. Tidak lama kemudian guru pun 

masuk ke dalam kelas, sebelum pembelajaran dimulai guru menjelaskan kepada 

siswa bahwa pembelajaran Akuntansi pada hari tersebut dan beberapa minggu 

kedepan agak sedikit berbeda dengan biasanya, sebab akan diadakan 

pembelajaran PBL (problem based learning), siswa dituntut belajar sendiri, 

mengembangan kemampuanya dan siswa di bentuk kelompok. Dalam proses 

pembelajaran siswa diberi tugas rumah buwat mempelajari materi tentang 

pengertian Jurnal Khusus dan perbedaanya dengan jurnal umum, Jurnal Penjualan 

Kas, Jurnal Penerimaan kas. Dari kegiatan tersebut di harap siswa dapat 



71 

 

menemukan permasalahan yang dihadapi dalam pelajaran Jurnal khusus, 

kemudian permasalahan tersebut di tulis dan dikumpulin kemudian di bahas 

dalam forum diskusi kelompok. Pembagian kelompok ini disusun secara 

heterogen, artinya dalam setiap kelompok terdapat siswa yang pandai, sedang dan 

kurang pandai. Dalam setiap kelompok juga terdapat siswa laki-laki dan 

perempuan secara seimbang. Masing-masing kelompok terdiri 5 siswa. Karena 

dalam satu kelas terdapat 40 siswa yang terdiri dari 8 siswa perempuan dan 32 

laki-laki, maka di dalam kelas tersebut terbagi menjadi 8 kelompok dan didalam 1 

kelompok terdapat 1 siswa perempuan yang dijadikan acuan sebagai siswa yang 

pandai. Setelah siswa mengetahui kelompoknya masing-masing, mereka bergegas 

dan langsung memposisikan diri untuk masuk kedalam kelompoknya untuk 

melaksanakan diskusi. Diskusi di mulai dengan cara mengambil permasalahan 

atau pertanyaan yang sudah di kumpulin dan kemudian menjawab satu persatu, 

setiap kelompok menjawab 5 pertanyaan siswa lain. Pada proses diskusi siswa 

lain boleh menyanggah atau mengeluarkan pendapat lain. Pertanyaan yang 

dijawab akan dikomentari atau di sanggah siswa lain. Guru sebagai moderator 

yang mengawasi dan menilai jalanya diskusi di lembar kegiatan siswa.  

Sangat baik, Para siswa begitu antusiasnya dan semangat dalam mengikuti 

pembelajaran. Siswa lebih termotivasi dan antusias lagi dalam mengikuti 

pembelajaran Akuntansi ini dengan metode PBL (problem based learning). 

Walaupun ada seorang siswa saat itu terlihat mengantuk dikarenakan kurang tidur 

malam harinya, tetapi hal ini tidak mengganggu aktifitas belajar siswa yang 
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lainnya. Sesekali guru menegurnya dan siswa tersebut kembali untuk fokus pada 

pembelajaran.  

Pertemuan kedua hari sabtu 15 agustus pukul 07.00 WIB siswa sudah 

memasuki kelas pada ruang XII IS 1. Pada pembelajaran ini diawali dengan 

apersepsi dan motivasi yang diberikan guru kepada para siswa, tidak lama 

kemudian guru memerintahkan kepada siswa untuk segera masuk ke dalam 

kelompok asal yang telah dibentuk.  Pada pertemuan hari itu setiap anggota 

masing-masing kelompok mencoba menjawab lagi permasalah kemarin. 

Setiap kelompok diberikan waktu 20 menit untuk menjawab pertanyaan 

siswa lain didalam 1 siklus terdapat 4 kelompok yang maju, kemudian untuk 30 

menit selanjutnya dalam pertemuan kedua ini, guru mengadakan uji pri tes siklus 

pertama dengan 10 soal isian. 

Soal dibagikan kepada siswa, segera siswa mengerjakan soal-soal tes 

evaluasi dalam siklus I ini. Suasana sepi dan hening seketika mengalir dalam 

kelas karena siswa lebih fokus dan cermat mengerjakan soal yang merka hadapi. 

Pada beberapa menit pertama siswa masih fokus pada soal-soal tes evaluasi yang 

sedang mereka hadapi, tak terasa beberapa menit telah berlalu, sekiranya kurang 

15 menit lagi waktu untuk mengerjakan soal akan segera berakhir. Seperti 

biasanya ketika waktu akan berakhir justru para siswa terlihat gelisah, dan tak 

lama suasana kelas yang awalnya hening menjadi agak ricuh, mereka berusaha 

mencuri waktu untuk mendapatkan jawaban dari soal yang yang belum bisa 

mereka kerjakan. Tiga puluh menit sudah, kegiatan test siklus I disudahi. Tepat 

pukul 09.00 WIB, waktu sudah usai. Segera saja guru mengakhiri dengan 
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memberikan salam dan berpesan untuk belajar dirumah untuk materi siklus kedua 

yang akan diajarkan adalah Jurnal khusus, Jurnal pembelian dan Jurnal 

pengeluaran Kas. Dari kegiatan tersebut di harap siswa dapat menemukan 

permasalahan yang dihadapi dalam belajar mandiri dan tidak lupa guru berpesan 

untuk menulis permasalahan dalam kertas untuk dikumpulkan dan dibahas 

barsamaan dalam kelompok, dalam pertemuan berikutnya. 

4.2.2 Hasil Penilaian Proses Pembelajaran Siklus I 

Sesuai dengan tujuan dari metode PBL (problem based learning) untuk 

mengembangkan kemandirian belajar maka proses pembelajarannya pun 

dilakukan penilaian antara lain meliputi: belajar mandiri, pengembangan sejumlah 

skill dan diskusi kelompok kecil.  

1. Belajar Mandiri 

Melalui pembelajaran dengan metode PBL pada siklus I ini ada beberapa 

indikator yang nampak dan menunjukkan bahwa sebagian siswa mulai terbiasa 

untuk belajar mandiri. Berdasarkan data sudah ada 55% siswa yang 

menyampaikan masalah, bahkan 75% siswa perhatian dalam belajar, 55% 

memahami materi serta 67,5% terbuka dalam mengemukakan pendapat dan 

mampu mengerjakan tes. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1. Distribusi Frekuensi Belajar Mandiri pada Siklus I 

No Belajar Mandiri 
Siklus I 

Frekuensi Persentase 
1 Menyampaikan masalah 22 55 
2 Kecakapan mengajukan pertanyaan 12 30 
3 Menjawab pertanyaan guru 9 22.5 
4 Perhatian dalam belajar 30 75 
5 Memahami materi 22 55 
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6 Terbuka dalam mengemukakan pendapat 27 67.5 
7 Kemampuan mengerjakan tes 27 67.5 

Berdasarkan data pada Tabel 4.1, terlihat pula bahwa kecakapan siswa 

untuk mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan guru masih jarang dilakukan 

oleh siswa. 

2. Pengembangan Sejumlah Skill 

Di samping kemandirian belajar siswa mulai terlihat, sejumlah soft skill 

juga terlihat pada siklus I ini. Sebanyak 60% siswa terlihat adanya kerja keras 

menggunakan waktu yang disediakan dan 70% terlihat lebih mandiri, meskipun 

keaktifan bertanya, berkomunikasi dan disiplin dalam menyelesaikan tugas masih 

jarang dilakukan siswa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Pengembangan Sejumlah Skill 

No Pengembangan sejumlah skills 
Siklus I 

Frekuensi Persentase 
1 Kerja keras menggunakan waktu yang 

disediakan 
24 60 

2 Aktif bertanya 8 20 
3 Kecakapan berkomunikasi 9 22.5 
4 Displin dalam menyelesaikan tugas 10 25 
5 Mandiri 28 70 

 

3. Diskusi dalam Kelompok Kecil 

Aktivitas siswa dalam kelompok kecil sudah mulai terlihat baik, terbukti 

70% siswa mampu bekerjasama dalam kelompok untuk menyelesaikan soal, 

62,5% siswa menyelesaikan masalah dengan diskusi secara kelompok, meskipun 

aspek-aspek lainnya seperti kecakapan menjawab dan menanggapi pertanyaan, 

berkomunikasi secara lisan, mempresetasikan hasil diskusi, respon siswa dalam 
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menanggapi presentasi siswa lain, berdiskusi secara aktif dan terarah dan 

menyimpulkan hasil diskusi hanya dilakukan sebagian kecil siswa. Kondisi ini 

disebabkan karena siswa belum terbiasa untuk melakukan diskusi secara baik 

Namun demikian ada indikasi bahwa dengan kegiatan pembelajaran dengan 

metode PBL mampu meningkatkan kerjasama siswa dalam kelompok-kelompok 

kecil. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Distribusi Frekuensi Keaktifan Siswa dalam Diskusi Kelompok Kecil 

No Diskusi kelompok kecil Siklus I 
Frekuensi Persentase 

1 Kerjasama dalam kelompok menyelesaikan soal 28 70
2 Cakap menjawab dan menanggapi pertanyaan 11 27.5
3 Kemampuan berkomunikasi secara lisan 12 30
4 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi 9 22.5
5 Respon positif terhadap siswa yang presentasi 11 27.5
6 Berdiskusi secara aktif dan terarah 14 35

7 
Penyelesaian masalah dengan diskusi dalam 
kelompok 25 62.5

8 Menyimpulkan diskusi 7 17.5
 

4.2.3 Hasil Penilaian Kognitif 

Hasil penilaian kognitif siswa dapat dilihat pada gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. Hasil Penilaian Kognitif Siklus I 
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Terlihat dari gambar 4.1, sebanyak 42,5% siswa memiliki nilai 6 dan 7 

sedangkan 12,5% siswa dengan nilai 8 dan 2,5% siswa mendapat nilai 10. Rata-

rata kemampuan kognitif siswa pada siklus I ini mencapai 6,78. 

4.2.4 Refleksi 

Proses pembelajaran pada siklus I ini masih jauh dari yang diharapkan 

dalam proses pembelajaran dengan metode PBL. Hal ini terbukti dari hanya 

beberapa indikator yang sudah dilaksanakan oleh sebagian besar siswa. Pada 

aspek belajar mandiri, hanya setengah lebih sedikit dari seluruh siswa yang 

menyampaikan masalah serta memahami materi, bahkan hanya sepertiga dari 

mereka yang menunjukkan kecakapan mengajukan pertanyaan. Hanya kurang 

lebih seperlima bagian dari seluruh siswa yang berusaha menjawab pertanyaan 

guru. Kondisi ini menunjukkan  bahwa siswa belum terbiasa untuk belajar 

mengemukan pendapat. Metode-metode belajar secara konvensional yaitu 

dominasi guru lebih kental dirasakan siswa sehingga sebagian besar dari mereka 

masih pasif untuk mengikuti pembelajaran secara mandiri. 

Keaktifan siswa untuk bertanya masih rendah, terbukti dari pengembangan 

soft skill belum terlihat nyata. Seperlima bagian atau lebih sedikit siswa yang aktif 

bertanya dan cakap berkomunikasi. Seperempat bagian sudah menunjukkan 

kedisiplinannya untuk menyelesaikan tugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

pada siklus I ini siswa masih terbawa cara-cara lama dalam mengikuti 

pembelajaran, meskipun ada soft skill yang terlihat nyata yaitu kerja keras 

menggunakan waktu yang disediakan.  
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Kecakapan siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil belum terlihat 

nyata. Mereka belum sepenuhnya cakap menjawab dan menanggapi pertanyaan, 

berkomunikasi secara lisan, mempresentasikan hasil diskusi, respon terhadap 

siswa yang melakukan presentasi, belum menunjukkan diskusi secara aktif dan 

terarah serta belum dapat menyimpulkan hasil diskusi. Kondisi demikian 

disebabkan karena sebagian besar siswa belum terbiasa untuk melakukan diskusi 

secara efektif. Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya perbaikan-perbaikan 

untuk siklus berikutnya, terutama perlu upaya meningkatkan kualitas dalam 

diskusi kelompok. 

 

4.3  Deskripsi Siklus II 

Pembelajaran pada siklus II terlaksana dalam 1 kali pertemuan. Pertemuan I, 

pengerjaan soal yang diberikan untuk mengulas kembali materi kemarin, soal 

diberikan dengan 2 soal hitungan yang menyangkut materi tentang pengertian 

Jurnal Khusus dan perbedaannya dengan jurnal umum, Jurnal Penjualan Kas, 

Jurnal Penerimaan kas. Belajar sendiri untuk mencari permasalahan, diskusi 

kelompok dan dilanjutkan dengan evaluasi dan tes siklus 2 

4.3.1 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pertemuan siklus II ini dilakukan pada ruang kelas XII IS 1 tepatnya pada 

pukul 07.00 WIB hari Sabtu, 29 Agustus 2008. Sebelum pembelajaran pada siklus 

II ini dimulai, terlebih dahulu memanjatkan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. 

Seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak henti-hentinya guru 

senantiasa memberikan motivasi. Setelah siswa mulai fokus, selang beberapa 
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waktu kemudian kegiatan pembelajaran akuntansi dengan materi jurnal khusus, 

Jurnal pembelian dan Jurnal pengeluaran kas di mulai. Pada  siklus II guru 

memberikan dua soal spesial menghitung transaksi jurnal penjualan dan jurnal 

penerimaan kas  untuk dijawab siswa yang bisa. Dari soal tersebut siswa berebut 

untuk bisa menjawab. Dari kegiatan tersebut menimbulkan kegaduhan sehingga 

guru memutuskan untuk memilih acak siswa yang punya no absen 29 yang maju 

mengerjakan, dan soal no 2 siswa yang maju yang menunjuk temanya untuk 

mengerjakan. 

Setelah 2 soal spesial dari guru dikerjakan, maka pembahasan hasil diskusi 

kelompok di mulai. Ada 4 kelopok yang belum maju pada siklus I mendapat 

kesempatan untuk membahas kembali materi di siklus I dan mengulas materi 

siklus II. Seperti pada siklus I, semua siswa mengumpulkan permasalahan yang 

terkait dengan materi siklus II, kemudian dibahas dalam forum diskusi oleh 

kelompok yang mendapat tugas memimpin diskusi.  

Kegiatan berlangsung secara tenang dan aman tapi ada 1 siswa yang 

membuat gaduh yang memojokkan siswa dengan pertanyaan-pertanyaanya 

sehingga mengakibatkan siswa lain merasa kurang senang, hal tersebut dapat 

diatasi oleh guru. Di sini guru bertindak sebagai penengah dan membantu 

menjawab pertanyaan dari siswa yang kurang puas. 

Setelah waktu kurang dari tiga puluh menit guru mencoba lagi kemudian 

guru mengadakan ujian pre test siklus II dengan 10 soal isian dengan waktu 30 

menit. Soal dibagikan kepada siswa, segera siswa mengerjakan soal-soal tes 

evaluasi dalam siklus II ini. Suasana sepi dan hening seketika mengalir dalam 



79 

 

kelas karena siswa lebih fokus dan cermat mengerjakan soal yang mereka hadapi. 

Pada beberapa menit pertama siswa masih fokus pada soal-soal tes evaluasi yang 

sedang mereka hadapi, tak terasa beberapa menit telah berlalu, sekiranya kurang 

15 menit lagi waktu untuk mengerjakan soal akan segera berakhir. Seperti 

biasanya ketika waktu akan berakhir justru para siswa terlihat gelisah, dan tak 

lama suasana kelas yang awalnya hening menjadi agak ricuh, mereka berusaha 

mencuri waktu untuk mendapatkan jawaban dari soal yang yang belum bisa 

mereka kerjakan. Tiga puluh menit sudah, kegiatan post test siklus II disudahi dan 

jawaban  dikumpulkan untuk di koreksi oleh guru.  

Tepat pukul 09.00 WIB, waktu sudah usai. Segera saja guru menyudai 

dengan memberikan salam dan berpesan untuk belajar dirumah untuk materi 

siklus ketiga yang akan diajarkan adalah keseluruhan materi Jurnal khusus. Dari 

kegiatan tersebut diharap siswa dapat menemukan permasalahan yang dihadapi 

dalam belajar mandiri dan tidak lupa guru guru berpesan untuk menulis 

permasalahan dalam kertas untuk dikumpulkan dan dibahas barsamaan dalam 

kelompok, dalam pertemuan berikutnya. 

4.3.2 Hasil Penilaian Proses Pembelajaran Siklus II 

Aspek yang diamati dalam proses pembelajaran yang dilakukan masih 

sama dengan siklus I yaitu: belajar mandiri, pengembangan sejumlah skill dan 

diskusi kelompok kecil. 
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1. Belajar Mandiri 

Melalui pembelajaran dengan metode PBL pada siklus II terjadi 

peningkatan kemandirian siswa dalam belajar dibandingkan pada siklus 

sebelumnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Distribusi Frekuensi Belajar Mandiri pada Siklus II 

No Belajar Mandiri Siklus II 
Frekuensi Persentase 

1 Menyampaikan masalah 34 85 
2 Kecakapan mengajukan pertanyaan 10 25 
3 Menjawab pertanyaan guru 11 27.5 
4 Perhatian dalam belajar 32 80 
5 Memahami materi 32 80 
6 Terbuka dalam mengemukakan pendapat 35 87.5 
7 Kemampuan mengerjakan tes 29 72.5 

 
Berdasarkan data pada Tabel 4.4, sebagian besar siswa (85%) sudah 

menyampaikan masalah ketika diadakan kegiatan diskusi, sebanyak 80% siswa 

perhatian dalam belajar dan memahami materi, sebanyak 87,5% lebih terbuka 

dalam mengemukakan pendapat dan 72,5% mampu mengerjakan tes yang 

diberikan guru. Meskipun demikian ada beberapa aspek yang masih jarang 

dilakukan siswa yaitu kecakapan mengajukan pertanyaan serta menjawab 

pertanyaan guru. 

4. Pengembangan Sejumlah Skill 

Pengembangan sejumlah skill pada siklus II mulai terjadi perubahan 

dibandingkan pada siklus I. Sebanyak 85% siswa lebih memperlihatkan kerja 

kerasnya dalam menggunakan waktu yang disediakan, sebanyak 65% siswa lebih 

berdisiplin dalam menyelesaikan tugas serta 75% lebih mandiri. Meskipun 
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demikian keaktifan bertanya dan kecakapan berkomunikasi hanya dilakukan 

beberapa siswa. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Distribusi Frekuensi Pengembangan Sejumlah Skill 

No Pengembangan sejumlah skills Siklus II 
Frekuensi Persentase 

1 Kerja keras menggunakan waktu yang 
disediakan 34 85 

2 Aktif bertanya 11 27.5 
3 Kecakapan berkomunikasi 18 45 
4 Displin dalam menyelesaikan tugas 26 65 
5 Mandiri 30 75 

 

5. Diskusi dalam Kelompok Kecil 

Berkaitan dengan diskusi dalam kelompok kecil sudah terlihat aktif, 

terbukti dari 85% siswa bekerjasama dalam kelompok menyelesaikan soal 

maupun masalah secara berdiskusi. Namun demikian kualitas dalam berdiskusi 

belum terlihat nyata, terbukti hanya 47,5% siswa yang cakap menjawab dan 

menanggapi pertanyaan, sebanyak 32,5% siswa yang mampu berkomunikasi 

secara lisan. Sebanyak 30% siswa yang mampu mempresentasikan hasil diskusi, 

memberikan respon positif, berdiskusi secara aktif dan terarah serta 

menyimpulkan hasil diskusi. Meskipun demikian, jika dibandingkan dari siklus I, 

aspek-aspek ini mengalami peningkatan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

4.6. 
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Tabel 4.6. Distribusi Frekuensi Keaktifan Siswa dalam Diskusi Kelompok Kecil 

No Diskusi kelompok kecil Siklus II 
Frekuensi Persentase 

1 
Kerjasama dalam kelompok menyelesaikan 
soal 34 85 

2 Cakap menjawab dan menanggapi pertanyaan 19 47.5 
3 Kemampuan berkomunikasi secara lisan 13 32.5 
4 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi 12 30 
5 Respon positif terhadap siswa yang presentasi 12 30 
6 Berdiskusi secara aktif dan terarah 12 30 

7 
Penyelesaian masalah dengan diskusi dalam 
kelompok 34 85 

8 Menyimpulkan diskusi 12 30 
 

4.3.3 Hasil Penilaian Kognitif 

Hasil penilaian kognitif siswa pada siklus II terjadi peningkatan 

dibandingkan pada siklus I. Sebagian besar siswa memperoleh nilai  8 yaitu 

mencapai 67,5%. Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus II mencapai 7,28 atau 

mengalami peningkatan 7% dari rata-rata di siklus I sebesar 6,78.  
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Gambar 4.2. Hasil Penilaian Kognitif Siklus II 
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4.3.4 Refleksi 

Proses pembelajaran pada siklus II sudah mengalami perubahan ke arah 

yang lebih baik jika dibandingkan dengan pembelajaran pada siklus I. Namun 

demikian, kualitas proses yang dilaksanakan belum dapat dilaksanakan secara 

baik. Pada aspek belajar mandiri hanya seperempat bagian siswa yang cakap 

dalam mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan guru. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa kualitas untuk melakukan komunikasi dalam pembelajaran 

masih perlu ditingkatkan. Demikian juga dengan pengembangan skill, para siswa 

cenderung belum terbiasa untuk aktif bertanya dan kurang cakap berkomunikasi. 

Dalam hal diskusi kelompok hanya sebagian siswa yang cakap menjawab maupun 

menanggapi pertanyaan, mampu mempresentasikan serta respon terhadap siswa 

lain. Diskusi belum sepenuhnya berjalan secara aktif dan terarah serta kurang 

mampu menyimpulkan hasil diskusi. Data-data ini menunjukkan bahwa aktivitas 

siswa dalam pembelajaran dipandang masih perlu ditingkatkan pada siklus III. 

 

4.4  Deskripsi Siklus III 

4.4.1 Pelaksanan Pembelajaran Siklus III 

Seperti Pertemuan pertemuan biasanya siklus III ini dilakukan pada ruang 

kelas XII IS 1 tepatnya pada pukul 07.00 WIB hari Sabtu, 5 september 2009. 

Sebelum pembelajaran pada siklus III ini dimulai, terlebih dahulu memanjatkan 

doa yang dipimpin oleh ketua kelas, setelah itu guru memotivasi siswa agar 

sungguh-sungguh melaksanakan belajar.  
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Kegiatan dimulai dengan mengumpulkan hasil permasalahan siswa ke 

guru, setelah semua permasalahan terkumpul guru tidak langsung melaksanakan 

diskusi. Guru memberikan 5 soal untuk dikerjakan siswa sesara berebutan 5 soal 

terdiri dari 1 soal pengertian sedangkan 4 soal lain soal berhitung. Soal diambil 

dari keseluruhan materi jurnal khusus. Kegiatan tersebut diharapkan dapat 

menjadikan umpan balik agar siswa dapat mengingat materi yang sudah di 

laksanakan pada siklus 1 dan 2. Dari ke-5 soal tersebut ternyata dapat di 

selesaikan oleh 7 siswa, 3 siswa menjawab benar, sedangkan 2 siswa menjawab 

kurang benar, sehingga perlu dibahas bersama. Dalam kegiatan ini diberikan 

kesepatan kepada 2 siswa untuk membahas.  

Tiga soal yang dapat dijawab oleh 3 siswa adalah soal dari materi 

pengertian jurnal khusus, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, 

sedangkan 2 soal yang belum benar langsung dijawab adalah jurnal pembelian 

dan jurnal penjualan kas. Dari proses tersebut menimbulkan kegaduhan didalam 

kelas sehingga membuat kelas rame. Untuk mengantisifasi hal tersebut kemudian 

guru menunjuk secara acak sesuai tanggal pada hari ini. Setelah semua soal 

selesai dijawab guru mulai kegiatan diskusi, di sini guru bertindak sebagai 

moderator. 

 Proses selanjutnya adalah diskusi kelas yang berjalan selama 60 menit.  

Dalam kegiatan ini dilakukan oleh semua kelompok untuk membahas materi 

semua Jurnal Khusus yang telah dilaksanakan pada siklus I dan siklus II. Setiap 

kelompok berhak untuk maju membahas minimal 7 sampai 10 permasalahan. dari 

maslah-masalah yang dikumpulkan ternyata dapat diselesaikan oleh lima 
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kelompok. Tiga kelompok lainnya berfungsi sebagai penyanggah ataupun 

komentator. Setelah semua soal permasalahan siswa terjawab guru memberikan 

referensi sedikit kepada siswa. 

 Setelah itu dilanjutkan tes secara keseluruhan seluruh materi Jurnal 

Khusus. Soal yang digunakan adalah 30 soal pilihan ganda dengan waktu 45 

menit.Setelah tes berlangsung secara tenang, akan tetapi ada siswa yang bekerja 

sama kemudian guru menegurnya. sekiranya kurang 15 menit lagi waktu untuk 

mengerjakan soal akan segera berakhir. Seperti biasanya ketika waktu akan 

berakhir justru para siswa terlihat gelisah, dan tak lama suasana kelas yang 

awalnya hening menjadi agak ricuh, mereka berusaha mencuri waktu untuk 

mendapatkan jawaban dari soal yang yang belum bisa mereka kerjakan. Empat 

puluh lima menit sudah, kegiatan test akhir siklus III yang mencakup materi jurnal 

khusus secara keseluruhan disudahi. Tepat pukul 08.45 WIB, waktu waktu tinggal 

15 menit digunakan untuk referensi. 

4.4.2 Hasil Penilaian Proses Pembelajaran Siklus III 

1. Belajar Mandiri 

Melalui pembelajaran dengan metode PBL pada siklus III terjadi 

peningkatan kemandirian siswa dalam belajar yang lebih baik. Dari 7 aspek 

kemandirian belajar yang dinilai hanya 2 aspek yang masih jarang dilakukan yaitu 

kecakapan mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan guru. Namun kedua 

aspek ini jauh lebih baik dibandingkan pada siklus-siklus sebelumnya. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7. 
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Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Belajar Mandiri pada Siklus III 

No Belajar Mandiri Siklus III 
Frekuensi Persentase 

1 Menyampaikan masalah 36 90 
2 Kecakapan mengajukan pertanyaan 22 55 
3 Menjawab pertanyaan guru 23 57.5 
4 Perhatian dalam belajar 34 85 
5 Memahami materi 35 87.5 
6 Terbuka dalam mengemukakan pendapat 35 87.5 
7 Kemampuan mengerjakan tes 36 90 

 

Berdasarkan data pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa 90% siswa sudah 

menyampaikan permasalahan serta mampu mengerjakan tes, sebanyak 87,5% 

mampu memahami materi dan lebih terbuka dalam mengemukakan pendapat, 

serta 85% lebih perhatian dalam belajar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas 

belajar mandiri siswa terjadi peningkatan yang signifikan. 

2. Pengembangan Sejumlah Skill 

Pengembangan sejumlah skill pada siklus III terjadi perubahan yang lebih 

baik dibandingkan pada siklus I dan siklus II. Sebanyak 90% siswa lebih terlihat 

adanya kerja keras menggunakan waktu yang tersedia dan lebih mandiri, sebanyak 

85% lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas serta 60% lebih cakap dalam 

berkomunikasi, meskipun keaktifan bertanya hanya dilakukan oleh 52,5% siswa. 

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Pengembangan Sejumlah Skill 

No Pengembangan sejumlah skills Siklus III 
Frekuensi Persentase 

1 Kerja keras menggunakan waktu yang 
disediakan 36 90 

2 Aktif bertanya 21 52.5 
3 Kecakapan berkomunikasi 24 60 
4 Displin dalam menyelesaikan tugas 34 85 
5 Mandiri 36 90 

 

3. Diskusi dalam Kelompok Kecil 

Aktivitas siswa dalam diskusi pada pembelajaran di siklus III dapat dilihat 

pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Keaktifan Siswa dalam Diskusi Kelompok Kecil 

No Diskusi kelompok kecil Siklus II 
Frekuensi Persentase 

1 
Kerjasama dalam kelompok menyelesaikan 
soal 36 90 

2 Cakap menjawab dan menanggapi pertanyaan 25 62.5 
3 Kemampuan berkomunikasi secara lisan 20 50 
4 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi 12 30 
5 Respon positif terhadap siswa yang presentasi 12 30 
6 Berdiskusi secara aktif dan terarah 36 90 

7 
Penyelesaian masalah dengan diskusi dalam 
kelompok 36 90 

8 Menyimpulkan diskusi 16 40 
 

Terlihat dari aktivitas diskusi pada siklus III, sebanyak 90% siswa 

melaksanakan kerjasama untuk menyelesaikan soal atau masalah melalui forum 

diskusi. Dalam kegiatan ini mereka cenderung berdiskusi secara aktif dan terarah. 

Sebanyak 62,5% siswa mampu menunjukkan kecakapannya dalam menjawab dan 

menanggapi pertanyaan meskipun hanya 50% siswa yang mampu berkomunikasi 

secara lisan. 30% mampu mempresentasikan, respon terhadap siswa lain dan 



88 

 

hanya 40% siswa yang mampu menyimpulkan hasil diskusi kelompok. Secara 

umum aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran di siklus III jauh lebih baik 

daripada siklus I dan siklus II. Kondisi ini membawa konsekuensi pada hasil 

belajar siswa yang lebih baik pula.  

4.4.3 Hasil Penilaian Kognitif 

Hasil penilaian kognitif siswa pada siklus III terjadi peningkatan 

dibandingkan pada siklus I dan siklus II. Dari 40 siswa nilai terendah 6,67 yang 

dicapai oleh 2,5% siswa dan nilai tertinggi 10 yang dicapai oleh 5% siswa. 

Persentase tertinggi yaitu 20% siswa memperoleh nilai 8,67. Lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 4.3. 
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Gambar 4.3. Hasil Penilaian Kognitif Siklus III 

Rata-rata hasil belajar siswa pada siklus III mencapai 8,67 atau mengalami 

peningkatan 18% dari rata-rata di siklus II sebesar 7,28 dan mengalami 

peningkatan 26% dari siklus I. 
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4.5 Pembahasan 

Dalam pembelajaran menggunakan metode PBL (problem based learning) 

ini peserta didik dituntut aktif sehingga dalam pembelajaran pserta didik mampu 

mengeluarkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki untuk memecahkan 

masalah yang belum mereka temui. Dalam proses pembelajaran dengan 

menggunakan model PBL (problem based learning)  ada beberapa tahapan yang 

harus dilalui peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran yakni menerima 

permasalahan yang telah diberikan oleh sesame temen, menempatkan diri dalam 

kelompok, melakukan diskusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, 

mempresentasikan hasil kerja dihadapan kelompok yang lain, menanggapi dan 

melaporkan hasil kerja. Dengan demikian aktifitas peserta didik selama proses 

pembelajaran berlangsung tidak hanya mendengarkan dan mencatat saja. Bertanya 

pada teman saat diskusi, berani mengungkapkan pendapat dan aktifitas lainnya 

baik secara mental, fisik dan sosial sehingga peserta didik dapat menggunakan 

berbagai cara sesuai daya kritis mereka untuk memecahkan masalah tersebut, 

sehingga sebagian tujuan pembelajaran akan terpenuhi. 

Pembahasan siklus I 

Pembelajaran dengan model PBL (problem based learning)  pada siklus 

masih belum optimal. Saat kegiatan belajar mengajar dengan model PBL 

(problem based learning)  dilaksanakan siswa masih merasa asing karena siswa 

belum terbiasa dengan penerapan model PBL (problem based learning)  sehingga 

siswa kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar, hal ini juga terjadi karena 

pembelajaran pendidikan Akuntansi Perusahaan jasa jurnal khusus dengan 
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menggunakan metode PBL (problem based learning) masih jarang dipraktekkan 

dalam pengajaran. Model yang sering digunakan dalam pembelajaran pendidikan 

Akuntansi adalah ceramah, jadi karena jarangnya penggunaan model PBL 

(problem based learning) maka tidak mengherankan apabila praktek pembelajaran 

PBL (problem based learning)  pada siklus I jauh dari sempurna.  

Keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang masih belum 

optimal juga mempengaruhi kekritisan mereka dan ini dikarenakan adany kendala 

selama proses pembelajaran pada siklus I seperti rendahnya pemahaman siswa 

pada materi dan topik permasalahan yang sedang dibahas sehingga kadang 

pendapat atau gagasan yang dilontarkan kurang sesuai dengan topik yang 

didiskusikan. Selain itu kurangnya rasa percaya diri juga menjadi hambatan 

tersendiri bagi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan 

model PBL (problem based learning) sebab ini mengakibatkan kondisi belajar 

yang kurang berkembang. 

Pembahasan Siklus II 

Pada pembelajaran dengan model PBL (problem based learning) siklus II 

sedikit berbeda dengan sikluas I dimana ini terlihat dari adanya perubahan sikap 

siswa saat mengikuti proses pembelajaran model PBL (problem based learning). 

Saat proses pembelajaran berlangsung siswa bersikap lebih aktif dan memusatkan 

perhatian mereka pada materi bahasan dibandingkan pada penerapan 

pembelajaran model PBL (problem based learning) siklus I. 

Dari hasil pengamatan juga tidak jauh berbeda dengan penerapan 

pembelajaran model PBL (problem based learning)  pada siklus I, pada siklus II 
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ini pun ditemui beberapa kendala yang menghambat tercapainya tujuan 

pembelajaran, seperti rendahnya keberanian siswa untuk menyampaikan gagasan 

yang dikarenakan oleh takut salah meskipun ini adalah suatu hal yang wajar 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan menjadikan hambatan tersendiri bagi 

siswa, disamping itu kurangnya pemahaman terhadap topik yang dikaji membuat 

pendapat yang dilontarkan terkadang meleset dari topik yang sedang didiskusikan 

sehingga mempengaruhi kualitas berfikir kritis siswa. 

Berdasarkan analisis kendala pembelajaran pada siklus II, maka keaktifan 

siswa perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar daya kritis siswa dapat terlihat 

dan pada siklus berikutnya bisa lebih optimal. 

Pembahasan Siklus III 

Pada siklus III masih juga ada sedikit kekurangan antara lain keberanian   

siswa   dalam   menjawab   pertanyaan   perlu   ditingkatkan. Beberapa  siswa  

belum  cakap mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan guru, 

berkomunikasi secara lisan, walaupun  bisa menjawab dengan benar. Terlihat juga 

dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok siswa masih takut dan ragu 

untuk menyajikannya sehingga dalam penyampaian hasil diskusi kurang terdengar 

jelas oleh siswa lain. Siswa juga belum   berani   memberikan   tanggapan   

terhadap   hasil   pemecahan   masalah kelompok  lain. Walaupun masih ada 

sedikit kekurangan tetapi pembelajaran pada siklus III pembelajaran sudah bisa 

dikatakan efektif dan hasilnya sudah memenuhi indikator pencapaian. Pada siklus 

III ini terjadi peningkatan daya kritis yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat 

melalui pengamatan saat proses pembelajaran berlangsung dimana semakin 
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banyak siswa yang berani untuk menyampaikan gagasan, serta melalui data dari 

hasil evaluasi siklus III ini, nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diperoleh siswa 

mencapai 8,67 atau mengalami peningkatan 18% dari rata-rata di siklus II sebesar 

7,28 dan mengalami peningkatan 26% dari siklus I. Pencapaian hasil belajar pada 

siklus III ini telah memenuhi indikator kerja upaya yang dilakukan guru dalam 

meningkatkan daya kritis siswa adalah dengan mempertinggi kualitas proses 

pembelajaran yang dilaksanakan dikelas melalui metode PBL (problem based 

learning). 

Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa model pembelajaran PBL (problem 

based learning) dapat mengubah kelas yang pasif menjadi aktif, siswa yang 

pemalu menjadi pemberani, meski secara kuantitas belum sepenuhnya, tetapi 

penelitian ini sudah dapat dikatakan berhasil karena telah terjadi perbaikan situasi 

kondisi pembelajaran yaitu terjadinya peningkatan keaktifan dan kekritisan siswa. 

Berhasilnya penelitian bukan hanya dilihat melalui peningkatan hasil 

belajar saja tetapi berdasarkan pada perubahan situasi belajar siswa dan kondisi 

belajar siswa sebelum dan sesudah penelitian tindakan kelas dilaksanakan. 

Peneliti mengetahui, bahwa pembelajaran model PBL (problem based learning) 

yang telah dilaksanakan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pengajaran 

pendidikan Akuntansi jurnal khusus perusahaan jasa dalam upaya peningkatan 

daya kritis siswa dapat dikatakan efektif penerapannya, akan tetapi guna 

meningkatkan pemahaman materi siswa bukan hanya dengan menerapkan model 

pembelajaran PBL (problem based learning)  , akan tetapi dengan kolaborasi atau 

memvariasikan dengan model pembelajaran yang lain seperti ceramah atau debat 
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Tes atau evaluasi akhir setiap siklus, dilaksanakan langsung setelah 

tindakan dilakukan dan hasil yang diperoleh siswa pada setiap siklus merupakan 

endapan pembelajaran sebelumnya meski ditanamkan pemahaman materi  dan 

peningkatan  daya kritis melalui model pembelajaran PBL (problem based 

learning)  , materi yang diujikan merupakan substansi atau pokok materi yang 

dibahas. Artinya, model pembelajaran PBL (problem based learning)   yang 

diterapkan efektif untuk membangun sikap kritis siswa namun tidak sepenuhnya 

memahamkan materi siswa.  

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode PBL (problem based 

learning)  dalam pembelajaran pendidikan Akuntansi jurnal khusus perusahaan 

jasa bertujuan agar siswa berlatih berani menyampaikan gagasan, ide atau 

pendapatnya, mengajukan dan menggapi pertanyaan dalam pembelajaran. Artinya 

melalui PBL (problem based learning)   siswa dilatih untuk aktif an berani 

berbicara, sebagai modal sosial dan kecakapan yang dibentuk melalui pendidikan 

agar siswa dapat berperan dalam kehidupan bermasyarakat secara maksimal dan 

berkualitas sehingga secara tidak langsung melalui PBL (problem based learning)   

terjadi proses penanaman sikap dan perilaku kritis yang ditunjukkan melalui 

kemampuan menyampaikan gagasan, ide atau pendapat.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan kondisi pelaksanaan 

tindakan maka dapat diformulasikan beberapa simpulam sebagai berikut. 

1. Pembelajaran menggunakan metode PBL Pada siklus I siswa kurang aktif 

dalam kegiatan belajar mengajar dikarenakan siswa belum terbiasa belajar 

dengan menggunakan metode PBL (problem based learning) dan 

rendahnya siswa terhadap pemahaman materi. Untuk kemampuan kognitif 

siswa pada siklus I mencapai 6,78.  

2. Pada siklus II keberanian siswa dalam menyampaikan gagasan belum 

terlihat hal tersebut dikarenakan takut salah dan kurangnya pemahaman 

terhadap topik yang disajikan. Sedangkan rata-rata hasil belajar siswa pada 

siklus II mencapai 7,28 atau mengalami peningkatan 7% dari rata-rata di 

siklus I sebesar 6,78.  

3. Untuk siklus III keberanian siswa untuk menjawab pertanyaan guru 

maupun berkomunikasi secara lisan perlu ditingkatkan hal tersebut terlihat 

siswa masih takut dan ragu dalam menyampaikan gagasan yang dimiliki. 

Dari 40 siswa nilai terendah 6,67 yang dicapai oleh 2,5% siswa dan nilai 

tertinggi 10 yang dicapai oleh 5% siswa. Persentase tertinggi yaitu 20% 

siswa memperoleh nilai 8,67. Dari proses kegiatan belajar dengan 

menggunakan metode PBL (problem based learning) diketahui hasil 

belajar kognitif siswa pada siklus I,  II, III  memenuhi indikator yang telah 
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ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu sekurang-kurangnya 85 % dari 

keseluruhan siswa yang ada di kelas tersebut memperoleh nilai 65 atau 

mencapai ketuntasan 65%. 

  

5.2 Saran 

1. Dalam pembelajaran menggunakan metode PBL (problem based learning) 

guru harus lebih dulu menjelaskan tentang metode PBL (problem based 

learning), prosesnya bagaimana, dan keunggulan dari metode PBL 

(problem based learning). 

2. Pembelajaran dengan menggunakan metode PBL (prolem based learning) 

harus lebih mengaktifkan proses diskusi kelompok agar siswa berani 

menyampaikan gagasan, mempresentasikan hasil diskusi, mengajukan 

pertanyaan, menjawab pertanyaan guru ataupun temen dan berkomunikasi 

secara lisan. 

3. Pembelajaran berbasis masalah yang telah dilaksanakan hendaknya secara 

kontinyu diterapkan pada materi pelajaran lainnya. Hal ini selain bertujuan 

untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran, juga dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa. Selain itu, penguasaan kelas 

oleh guru pada saat membimbing diskusi kelas sangat diperlukan untuk 

memotivasi kemampuan komunikasi antar siswa, sehingga pertanyaan dan 

jawaban siswa akan lebih berkembang. Pemerataan pertanyaan sebagai 

upaya menghidupkan suasana juga diperlukan untuk mengaktifkan siswa  

dalam menjawab pertanyaan maupun berpendapat. 
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Dokumentasi penerapan metode PBL 
(Problem Based Learning) 

 

 

Gambar 1 
Siswa sedang menjelaskan materi kesiswa lain pada siklus 1 

(Dokumentasi penelitian, 2009) 
 
 

 
Gambar 2 
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Gambar 3 

Guru membatu Memberikan Penjelasan tentang masalah yang disampaikan siswa  
pada siklus 2 

(dokumentasi penelitian, 2009) 
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Gambar 4 

Ujian akhir siklus III. (dokumentasi penelitian, 2009) 
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KISI-KISI TES UJI COBA 

No Pokok 
Bahasan 

Indikator Aspek yang 
diukur 

Banyak 
butir 

No butir 

1 Jurnal 
khusus 
perusahaan 
dagang 

a. Pengertian jurnal 
khusus 

 
b. Fungsi jurnal khusus 
 
 
 
c. Macam-macam jurnal 

khusus dalam 
perusahaan dagang 

 
 
 
d. Pembagian kolom dan 

pencatatan pada jurnal 
khusus 

 
 

C1 
 
 
C1 
 
 
 
C2, C3,  
 
 
 
 
 
C1, C2, C3, 
C456 
 
 
 
 
 

1 
 
 
3 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 

C1. No 1 
 
 
C1 No 2, 
6, 13 
 
 
C2 No 10, 
18, 24, 25. 
C3 No 8, 
9.   
 
 
C1 No 14, 
19, 20, 30. 
C2 No 3, 
5, 16, 17, 
21, 22, 23. 
C3 No 4, 
7, 11, 12, 
15, 26. 
C456 No 
27, 28, 29  
 

Keterangan : 

C1 :Proses berfikir ingatan 

C2 :Proses berfikir pemahaman 

C3 :Proses berfikir penerapan 

C456 :Proses berfikir analisis, sintesis, evaluasi 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

FAKULTAS EKONOMI 

Gedung C. Kampus Sekaran Gunungpati Semarang  

Website : http://ekonomi.unnes.ac.id, Email : ekonomi@unnes.ac.id 

 

TES UJI COBA 

 

Mata Pelajaran : AKUNTANSI 

Kelas  : XII 

Pokok Bahasan : Jurnal Khusus 

 

Petunjuk Umum 

1. Tulislah lebih dahulu nama, no.absen, kelas sebelum mengerjakan soal ini 
pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

2. Kerjakan soal dibawah ini pada lembar jawaban yang telah disediakan. 
3. Jangan menggunakan pensil atau spidol, gunakanlah bolpoint warna biru atau 

hitam. 
4. Kerjakan soal-soal yang kamu anggap mudah terlebih dahulu 
5. Periksa kembali pekerjaan kamu sebelum diserahkan kepada pengawas.  
 

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C atau D pada lembar jawaban 
yang telah disediakan! 

  

1. Pengertian jurnal khusus secara umum adalah ..... 
a. Jurnal yang digunakan pada  saat transaksi penerimaan uang tunai 
b. Jurnal yang digunakan pada saat transaksi penjualan secara tunai 
c. Jurnal yang digunakan pada saat transaksi sejenis yang terjadi 

berulang-ulang 
d. Jurnal yang digunakan pada saat transaksi pembelian secara kredit 
e. Jurnal yang digunakan untuk memposting pada setiap tanggal transaksi 

2. Fungsi jurnal penerimaan kas untuk mencatat transaksi ..... 
a. Penjualan secara tunai 
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b. Penerimaan piutang dagang 
c. Penerimaan utang 
d. Semua penerimaan beripa uang tunai maupun cek 
e. Penerimaan pinjaman dari kreditur 

3. Dijual tunai barang dagangan dicatat dalam jurnal penerimaan kas ..... 
a. Debit kolom penjualan, kredit kolom kas 
b. Debit kolom barang dagangan, kredit kolom kas 
c. Debit kolom kas, kredit kolom penjualan 
d. Debit kolom kas, kredit kolom barang dagang 
e. Debit kolom kas, kredit kolom serba-serbi 

4. Dibayar kepada toko “Terang” faktur no. 108 atas transaksi sebulan yang 
lalu seharga Rp. 2.000.000 tanpa potongan dicatat dalam jurnal 
pengeluaran kas ..... 
a. Debit kolom pembelian, kredit kolom kas 
b. Debit kolom piutang dagang, kredit kolom kas 
c. Debit kolom utang dagang, kredit kolom kas 
d. Debit kolom utang dagang, kredit kolom penjualan 
e. Debit serba-serbi, kredit kolom kas 

5. Disetor oleh pemilik perusahaan uang tunai sebagai tambahan modal, 
dicatat dalam jurnal penerimaan kas ..... 
a. Debit kolom modal, kredit kolom kas 
b. Debit kolom kas, kredit kolom piutang dagang 
c. Debit kolom kas, kredit kolom utang dagang 
d. Debit kolom serba-serbi, kredit kolom utang dagang 
e. Debit kolom kas, kredit kolom serba-serbi 

6. Jurnal penjualan berfungsi untuk mencatat transaksi ..... 
a. Penjualan barang dagang secara tunai 
b. Penjualan barang dagang secara tunai dan kredit 
c. Penjualan barang dagang dan aktiva lain secara tunai 
d. Penjualan barang dagang dan aktiva lain secara tunai dan kredit 
e. Penjualan barang dagang secara kredit 

7. Transaksi-transaks berikut yang dicatat dalam jurnal pembelian adalah ..... 
a. Dibeli barang dagangan seharga Rp. 750.000,00 syarat 2/10, n/30 
b. Dibeli barang dagangan Rp. 800.000,00 dibayar tunai Rp. 500.000,00 

sisanya dibayar bulan depan 
c. Dilunasi faktur No. 005 atas pembelian barang dagang bulan lalu 
d. Dibeli barang dagangan seharga Rp. 500.000,00 secara tunai 
e. Dikirim nota debit kepada toko X atas pembelian minggu lalu 

8. dibeli barang dagang secara kredit dari toko Tresno seharga Rp. 
2.000.000,00. Transaksi tersebut dicatat dalam ..... 



104 

 

a. Purchases journal 
b. Sales journal 
c. Cash receipt journal 
d. Cash payment journal 
e. General journal 

9. Tanggal 5 mei 2002 dijual barang dagangan kepada langganan secara tunai 
Rp. 4.000.000 transaksi tersebut dicatat dalam ..... 
a. Purchases journal 
b. Sales journal 
c. Cash receipt journal 
d. Cash payment journal 
e. General journal 

10. Pengambilan barang dagangan oleh pemilik perusahaan untuk keperluan 
pribadi, dicatat dalam jurnal ..... 
a. Purchases journal 
b. Sales journal 
c. Cash receipt journal 
d. Cash payment journal 
e. General journal 

11. Dibeli barang dagang seharga Rp. 3.000.000 syarat 2/10, n/30 dan FOB 
shipping point. Transaksi tersebut dicatat pada jurnal ..... 
a. Pembelian : kolom pembelian (D), kolom kas (K) 
b. Pembelian : kolom pembelian (D),  kolom utang dagang (K) 
c. Pembelian : kolom serba-serbi (D), kolom utang dagang (K) 
d. Umum : Pembelian (D), utang wesel (K) 
e. Pengeluaran kas : pembelian (D), kas (K) 

12. Pemilik perusahaan mengambil untuk keperluan prive berupa uang tunai 
sebesar Rp. 300.000. dicatat dalam jurnal ..... 
a. Pengeluaran kas : serba-serbi (D), kas (K) 
b. Pengeluaran kas : kas (D), serba-serbi (K) 
c. Penerimaan kas : serba-serbi (D), kas (K) 
d. Penerimaan kas : kas (D), serba-serbi (K) 
e. Jurnal umum : prive (D), kas (K) 

13. Jurnal umum dalam jurnal khusus berfungsi untuk mencatat ..... 
a.   Transaksi sejenis yang sering terjadi 
b. Transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus 
c. Transaksi sejenis yang sering terjadi 
d.   Semua transaksi tunai 
e.   Semua transaksi secara kredit 
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14. Transaksi yang dicatat dalam jurnal umum pada perusahaan dagang adalah 
..... 
a.  Penerimaan kembali barang yang telah dijual secara tunai 
b. Pengiriman kembali barang yang telah dibeli secara kredit 
c. Pengiriman kembali barang yang telah dibeli secara tunai 
d. Pembayaran utang dengan cek 
e. Pembelian aktiva tetap secara kredit 

15. Dibayar sewa toko sebesar Rp. 1.200.000,00. Transaksi tersebut dicatat 
dalam jurnal ..... 
a. Penerimaan kas : kolom serba-serbi (D), kolom kas (K) 
b. Penerimaan kas : kolom kas (D), kolom serba-serbi (K) 
c. Umum : kas (D), beban sewa (K) 
d. Pengeluaran kas : kolom serba-serbi (D), kolom kas (K) 
e. Pengeluaran kas : kolom kas (D), kolom serba-serbi (K) 

16. 16 Mei 2002 dijual barang dagangan dengan syarat 2/10, n/30, dicatat 
dalam jurnal ..... 
a. Penerimaan kas, lajur penjualan dan kas 
b. Penerimaan kas, lajur piutang dan penjualan 
c. Penjualan, lajur kas dan penjualan 
d. Penjualan, lajur piutang dan penjualan 
e.   Penjualan, lajur utang dan penjualan 

17. Pembelian perlengkapan toko secara kredit, dicatat dalam jurnal ..... 
a. Pembelian, lajur piutang dan pembelian 
b.   Pembelian, lajur perlengkapan toko dan serba-serbi 
c. Pembelian, lajur utang dan perlengkapan toko 
d. Pembelian, lajur utang dan lajur serba-serbi dengan akun perlengkapan 

kantor 
e. Pembelian, lajur piutang dan lajur serba-serbi dengan akun 

perlengkapan 
18. Dikirim barang dagang beserta fakturnya kepada langganan atas 

pesanannya akan dicatat dalam ..... 
a. Jurnal pengeluaran kas 
b. Jurnal penerimaan kas 
c. Jurnal penjualan 
d. Jurnal pembelian 
e. Jurnal umum 

19. Salah satu jurnal khusus terdapat kolom kredit piutang dagang dan akan 
dicatat bila terjadi transaksi ..... 
a. Pembayaran utang perusahaan 
b. Pelunasan piutang dari kreditur 
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c. Pelunasan piutang dari debitur 
d. Pelunasan utang dari kreditur 
e. Pelunasan utang dari debitur 

20. Dalam jurnal khusus yang terdapat kolom debit utng dagang digunakan 
untuk mencatat ..... 
a. Pelunasan utang kepada debitur 
b. Pelunasan utang kepada kreditur 
c. Pelunasan piutang dari debitur 
d. Pelunasan utang dari kreditur 
e. Pelunasan piutang dari kreditur 

21. Kolom serba-serbi pada jurnal penerimaan kas berfungsi untuk mencatat 
nama akun dan jumlah yang ditimbulkan oleh salah satu transaksi ..... 
a. Penerimaan pendapatan sewa 
b. Penerimaan pelunasan piutang 
c. Penjualan barang dagang secara tunai 
d. penjualan barang dagang secara kredit 
e. Retur pembelian secara kredit 

22. Kolom serba-serbi pada jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat 
nama akun dan jumlahnya yang ditimbulkan oleh salah satu transaksi ..... 
a. Pembayaran upah karyawan 
b. Pembayaran utang kepada kreditur 
c. Retur penjualan secara kredit 
d. Pembelian barang dagangan tunai 
e. Pembelian barang dagangan kredit 

23. Kolom serba-serbi pada jurnal pembelian digunakan untuk mencatat nama 
akun dan jumlah, atas adanya transaksi ..... 
a. Pembelian barang dagangan secara kredit 
b. Pembelian barang dagangan secara tunai 
c. pembelian aktiva bukan barang dagang secara tunai 
d. Pembelian aktiva bukan barang dagang secara kredit dan sering terjadi 
e. Pembelian aktiva bukan barang dagang secara kredit dan jarang terjadi 

24. Pengiriman kembali sebagian barang yang rusak atas pembelian secara 
tunai beberapa hari yang silam, dicatat dalam ..... 
a. Jurnal umum 
b. Jurnal pembelian 
c. Jurnal pengeluaran kas 
d. Jurnal penerimaan kas 
e. Jurnal penjualan 

25. Retur penjualan secara secara kredit, akan dicatat dalam ..... 
a. Jurnal umum 
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b. Jurnal pembelian 
c. Jurnal penjualan 
d. Jurnal pengeluaran kas 
e. Jurnal penerimaan kas 

26. Dari transaksi-transaksi berikut yang dicatat dalam jurnal pembelian 
adalah ..... 
a. Dilunasi faktur No. 010 atas pembelian barang dagang bulan lalu 
b. Dibeli barang dagang Rp. 600.000 tunai Rp. 400.000 sisanya dibayar 

bulan depan 
c. Dibeli barang dagang seharga Rp. 600.000 syarat 2/10, n/30 
d. Dibeli barang dagang seharga Rp. 600.000 secara tunai 
e. Dikirim nota debit kepada toko “X” atas pembelian minggu lalu 

27. Diterbitkan nota kredit kepada toko sumber baru seharga Rp. 300.000 
karena barangnya rusak sebagian. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal 
umum sebagai berikut ..... 
a. Retur pembelian      Rp. 300.000 
  Utang dagang         Rp. 300.000 
b. Utang dagang Rp. 300.000 
  Piutang dagang  Rp. 300.000 
c. Retur penjualan Rp. 300.000 
  Piutang dagang   Rp. 300.000 
d. Piutang dagang Rp. 300.000 
  Retur penjaualan  Rp. 300.000 
e. Retur pembelian Rp. 300.000 
  Kas  Rp. 300.000 

28. Diambil untuk keperluan keluarga pemilik perusahaan berupa barang 
dagangan seharga Rp. 400.000, dicatat dalam jurnal ..... 
a. Prive  Rp. 400.000 
  Pembelian  Rp. 400.000 
b. Prive Rp. 400.000 
  Barang dagang  Rp. 400.000 
c. Prive Rp. 400.000 
  HPP  Rp. 400.000 
d. Prive Rp. 400.000 
  Penjualan  Rp. 400.000 
e. Prive Rp. 400.000 
  Kas  Rp. 400.000 

29. Tanggal 10 Mei 2002 dibeli barang dagangan secara kredit Rp. 2.500.000 
dan perlengkapan toko secara kredit seharga Rp. 500.000 
pencatatannyadalam salah satu jurnal khusus adalah .....  
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a. Debit kolom pembelian Rp. 2.500.000 dan kolom serba serbi Rp. 
500.000 

b. Debit kolom pembelian Rp. 2.500.000 dan kradit kolom serba-serbi 
Rp. 500.000 

c. Debit kolom pembelian Rp. 2.500.000 dalam kolom utang dagang 
sebesar Rp. 3.000.000 

d. Debit kolom pembelian Rp. 3.000.000 dan kredit kolom utang Rp. 
3.000.000  

e. Debit kolom serba-serbi Rp. 500.000 dan kredit kolom utang dagang 
Rp. 2.500.000 

30. Bila terjadi transaksi retur penjualan secara tunai, maka akan dicatat pada 
jurnal pengeluaran  kas kolom ..... 
a. Penjualan (D) 
b. Retur  penjualan (K) 
c. Piutang dagang (D) 
d. Serba-serbi (K) 
e. Serba-serbi (D) 
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SATUAN PEMBELAJARAN 
 

Satuan Pendidikan  : SMA PGRI Wirosari Purwodadi 
Mata Pelajaran : Akuntansi 
Kelas / Semester : XII IPS/ I 
Materi    : Jurnal khusus perusahaan dagang 
Standar Kompetensi : Memahami konsep penyusunan jurnal 

khusus perusahaan dagang 
Alokasi waktu  : 6 x 45 menit 

A. Kompetensi dasar 

1. Mendiskripsikan jurnal khusus serta fungsi jurnal khusus  dalam 

perusahaan dagang. 

2. Mendiskripsikan macam-macam jurnal khusus  dalam perusahaan 

dagang. 

3. Mendiskripsikan contoh liniatur (pembagian kolom) dan pencatatan 

pada jurnal khusus. 

B. Indikator  

1. Siswa mampu memahami pengertian jurnal khusus serta fungsi dalam 

perusahaan dagang. 

2. Siswa mampu memahami macam dan bentuk jurnal khusus dalam 

perusahaan dagang. 

C. Sumber  dan Bahan Pembelajaran 

1. Buku Akuntansi SMA kelas XII 

2. LKS 

D. Alat 

Papan tulis, penggaris, kapur / spidol, kalkulator.  

E. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Metode : Kombinasi ceramah, tanya jawab, diskusi 

2. Model : Pembelajaran berbasis masalah PBL (Problem Based 

Learning) 

F. Materi pelajaran 

1. Pengertian jurnal khusus perusahaan dagang 

  Jurnal khusus (special journal) adalah jurnal yang digunakan 

untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi berulang-ulang, 
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misalnya : transaksi penerimaan uang tunai maupun cek, pengeluaran 

uang tunai maupun cek, pembelian kredit, dan penjualan kredit. 

Pencatatan transaksi sejenis yang dilakukan berulang-ulang dalam 

jurnal umum dianggap tidak efisien. Terhadap transaksi yang sejenis 

yang terjadi berulang-ulang inilah dibuatkan jurnal khusus. 

  2. Macam-macam jurnal khusus 

a. Jurnal penerimaan kas (Cash Receipt Journal) 

  Jurnal penerimaan kas adalah jurnal yang digunakan 

untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Transaksi 

penerimaan uang tunai dapat berupa : penjualan secara tunai, 

penerima angsuran ataupun pelunasan piutang, retur pembelian 

secara tunai, penerimaan bermacam-macam pendapatan 

misalnya : pendapatan sewa, pendapatan bunga dan 

sebagainya. 

b. Jurnal pengeluaran kas (Cash Payment Journal) 

   Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan 

untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Transaksi 

pengeluaran uang tunai dapat berupa : pembelian barang 

dagangan secara tunai, pembelian aktiva lain secara tunai, 

pembayaran atau pelunasan utang, pembayaran bermacam-

macam beban, pengambilan prive berupa uang tunai, retur 

penjualan secara tunai, dan sebagainya. 

 c. Jurnal pembelian (Purchases Journal) 

   Jurnal pembelian adalah jurnal yang digunakan untuk 

mencatat transaksi pembelian secara kredit baik berupa barang 

dagangan maupun aktiva lain. Transaksi yang dimaksudkan 

misalnya : pembelian barang dagang secara kredit, pembelian 

perlengkapan secara kredit, pembelian peralatan secara kredit 

dan sebagainya. 

d. Jurnal penjualan (Sales Journal) 
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  Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk 

mencatat transaksi penjualan secara kredit utamanya barang 

dagangan. 

e. Jurnal umum (General Journal) 

  Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk 

mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal 

khusus. Transaksi yang dimaksud misalnya : retur pembelian 

secara kredit, retur penjualan kredit, pemakaian barang untuk 

keperluan pribadi, dan sebagainya. 

3. Bentuk jurnal khusus 

a. Jurnal penerimaan kas 

  Bentuk liniatur : 

 

  Hal : xx 

Tanggal Keterangan Ref 
Debit Kredit 

Kas 
Potongan 
penjualan 

Piutang 
penjualan

penjualan 
Serba-serbi 

Akun Ref Jumlah 
           
           

    

b. Jurnal pengeluaran kas 

    Bentuk liniatur : 

     Hal : xx 

Tanggal Keterangan Ref 
Debit Kredit 

Utang 
dagang 

Pembelian 
Seba-serbi 

Kas 
Potongan 
pembelian Akun Ref Jumlah 
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    c. Jurnal pembelian 

    Bentuk liniatur : 

     Hal : xx 

Tanggal No. Fak 
Perkiraan 

yang di kredit 
No. 
Ref 

Debit 
Kredit 

Pembelian Serba-serbi 

 Akun Ref Jumlah 
Utang 
dagang 

          
          

  

   d. Jurnal penjualan 

      Bentuk liniatur : 

      Hal : xx 

Tanggal Nomor faktur 
Perkiraan 

yang di debit 
Ref 

Piutang dagang (D) 
Penjualan (K) 

      
      
 

   e. Jurnal umum 

     Bentuk liniatur : 

      Hal : xx 

Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit 
      
      

 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 
  
 
NUNUNG WIDYASTUTI,SE    AGUS 
NIP. 500184872      NIM. 3301405637 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
I 

Satuan Pendidikan  : SMA PGRI Wirosari Purwodadi 
Mata Pelajaran : Akuntansi 
Kelas / Semester : XII IPS / I 
Materi    : Jurnal Khusus Perusahaan Dagang 
Standar Kompetensi    : Memahami penyusunan siklus akuntansi 

jurnal khusus perusahaan dagang 
Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

A. Kompetensi dasar 

Mendiskripsikan jurnal khusus serta fungsi jurnal khusus  dalam 

perusahaan dagang. 

B. Indikator  

1. Siswa mampu memahami pengertian jurnal khusus perusahaan dagang. 

2. Siswa mampu memahami fungsi jurnal khusus perusahaan dagang. 

3. Siswa mampu membedakan antara jurnal khusus dan jurnal umum. 

C. Sumber  dan Bahan Pembelajaran 

1. Buku Akuntansi SMA kelas XII 

2. LKS 

D. Alat 

Papan tulis, penggaris, kapur / spidol, kalkulator.  

E. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Metode : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi 

2. Model : Pembelajaran berbasis masalah PBL (Problem Based 

Learning) 

 3. Pelaksanaan: 

I. Pendahuluan  

a. Guru memperkenalkan dan memberi penjelasan tentang metode  

PBL (Problem Based Learning) 

b. Guru membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok 

beranggotakan 4-5 orang. 

c. Guru memberikan motivasi pada siswa tentang manfaat dan materi 

yang akan dipelajari 

II. Kegiatan pokok   
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a. Guru menjelaskan materi pelajaran tentang pengertian dan fungsi 

jurnal khusus dalam perusahaan dagang. 

b. Guru membagikan lembar kerja permasalahan siswa untuk 

dikerjakan secara kelompok. 

c. Guru membimbing siswa dalam mengerjakan lembar kerja siswa/ 

guru sebagai moderator. 

III. Penutup  

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dipelajari. 

b. Guru meminta siswa mengumpulkan jawaban soal permasalahan 

kelompok yang diberikan pada awal pelajaran, ini digunakan 

sebagai penilaian individu untuk siswa. 

c. Guru meminta siswa untuk belajar dirumah materi yang akan 

disajikan pada pertemuan berikutnya dan meminta siswa mencari 

permasalahan yang dihadapi kemudian dipertanyakan. 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

NUNUNG WIDYASTUTI,SE    AGUS 
NIP. 500184872    NIM. 3301405637 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

II 

Satuan Pendidikan  : SMA PGRI Wirosari Purwodadi 

Mata Pelajaran : Akuntansi 

Kelas / Semester : XII IPS / I 

    Standar Kompetensi    :Memahami konsep penyusunan jurnal 

khusus dalam perusahaan dagang. 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

A. Kompetensi dasar 

Mendiskripsikan macam dan bentuk jurnal khusus dalam perusahaan 

dagang. 

B. Indikator  

1. Siswa mampu memahami macam-macam jurnal khusus dan 

pengertiannya dalam perusahaan dagang. 

2. Siswa mampu memahami bentuk jurnal khusus dalam perusahaan 

dagang. 

C. Sumber  dan Bahan Pembelajaran 

1. Buku Akuntansi SMA kelas XII 

2. LKS 

D. Alat 

Papan tulis, penggaris, kapur / spidol, kalkulator.  

E. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Metode : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi. 

2. Model : Pembelajaran berbasis masalah PBL (Problem Based 

Learning). 

 3. Pelaksanaan :  

I.     Pendahuluan  

         a.    Guru mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa 

         b.    Menginformasikan tujuan pembelajaran 

 II. Kegiatan pokok  
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a. Guru menjelaskan materi tentang macam dan bentuk jurnal 

khusus dalam perusahaan dagang serta pengertian dalam tiap 

macamnya. 

b. Guru membagikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara 

kelompok 

c.    Guru meminta siswa untuk memikirkan permasalahan tersebut 

dengan pasangannya 

III. Penutup  

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dipelajari. 

b. Guru meminta siswa mengumpulkan jawaban soal permasalahan 

kelompok yang diberikan pada awal pelajaran, ini digunakan 

sebagai penilaian individu untuk siswa. 

c. Guru meminta siswa untuk belajar dirumah materi yang akan 

disajikan pada pertemuan berikutnya dan meminta siswa mencari 

permasalahan yang dihadapi kemudian dipertanyakan. 

 

 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

NUNUNG WIDYASTUTI,SE    AGUS 
NIP. 500184872    NIM. 3301405637 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

III 

Satuan Pendidikan  : SMA PGRI Wirosari Purwodadi 

Mata Pelajaran : Akuntansi 

Kelas / Semester : XII IPS / I 

Standar Kompetensi     :Memahami konsep penyusunan jurnal khusus 

dalam perusahaan dagang. 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

A. Kompetensi dasar 

Mendiskripsikan pencatatan  jurnal khusus dalam perusahaan dagang. 

B. Indikator  

1. Pembagian kolom dan pencatatan pada jurnal khusus dalam 

perusahaan dagang. 

2. Memahami dan mengerjakan latihan soal tentang jurnal khusus 

perusahaan dagang. 

C. Sumber  dan Bahan Pembelajaran 

1. Buku Akuntansi SMA kelas XII 

2. LKS 

D. Alat 

Papan tulis, penggaris, kapur / spidol, kalkulator.  

E. Kegiatan Belajar Mengajar 

1. Metode : Ceramah, Tanya jawab, Diskusi 

2. Model : Pembelajaran berbasis masalah PBL (Problem Based 

Learning). 

 3. Pelaksanaan : 

I.   Pendahuluan  

         a.    Guru mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa. 

         b.    Menginformasikan tujuan pembelajaran. 

II.  Kegiatan pokok  

a. Guru menjelaskan materi tentang pembagian kolom dan 

pencatatan pada jurnal khusus dalam perusahaan dagang. 
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b. Guru membagikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara 

kelompok 

c. Guru meminta siswa untuk memikirkan permasalahan tersebut 

dengan pasangannya 

III. Penutup  

a. Guru membimbing siswa menyimpulkan materi pelajaran yang 

telah dipelajari. 

b. Guru meminta siswa mengumpulkan jawaban soal permasalahan 

kelompok yang diberikan pada awal pelajaran, ini digunakan 

sebagai penilaian individu untuk siswa. 

c. Guru meminta siswa untuk belajar dirumah materi yang akan 

disajikan pada pertemuan berikutnya dan meminta siswa mencari 

permasalahan yang dihadapi kemudian dipertanyakan. 

 

 

 

Mengetahui 

Guru Mata Pelajaran       Peneliti 

 

 

NUNUNG WIDYASTUTI,SE    AGUS 
NIP. 500184872    NIM. 3301405637 
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA GURU PADA PEMBELAJARAN 
AKUNTANSI 

METODE PBL ( Problem-Based Learning) 
Berikan tanda chek (√) pada kolom yang tersedia sesuai keadaan yang 
sebenarnya.  
No. Aspek yang diamati Skor pilihan 

1 2 3 4 5 
1. Tahap Persiapan  

a. Membuka pelajaran  
b. Menentukan tujuan dan kompetensi yang 

akan dicapai 
c. Menentukan langkah-langkah pembelajaran 
d. Menentukan metode pembelajaran PBL      

( Problem-Based Learning) 
e. Menentukan sumber pembelajaran  

 

     

2. Tahap Pelaksanaan 
a. Melakukan persentasi 
b. Menjelaskan kerangka materi yang akan 

diajarkan 
c. Membentuk dan pengaktifan kerja 

kelompok yang terdiri dari 4-5 siswa  
d. Memberikan kesempatan siswa untuk 

mempalajari materi dan mencari masalah 
yang ada dalam pelajaran 

e. Memberikan kesempatan siswa untuk 
menyampaikan masalah yang di hadapi 

f. Guru sebagai moderator dalam pelajaran 
g. Mengumpulkan soal yang telah dibuat 

masing-masing kelompok untuk dibagikan 
dan dijawab oleh kelompok lain 

h. Meminta salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan hasilnya disertai dengan 
penjelasan dan penyelesaian soal tersebut 

i. Memberi kesempatan kelompok lain untuk 
bertanya 

j. Member kesempatan kepada kelompok 
yangn mempresentasikan untuk 
menanggapi pertanyaan dari kelompok 
yang bertanya 

k. Mempersiapkan kelompok pembuat soal 
untuk menilai jawaban dari kelompok yang 
mempresentasikan tersebut   
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3. Tahap Akhir 
a. Memberi penguatan dan kesimpulan 

terhadap materi yang disampaikan 
b. Melakukan penilaian terhadap proses 

diskusi dalam kelompok 
c. Melakukan tes tertulis  

 

     

Penjelasan penilaian tingkat skor 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup 

4 ; baik 

5 : baik sekali 
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LEMBAR OBSERVASI KINERJA SISWA PADA PEMBELAJARAN 
AKUNTANSI 

METODE PBL ( Problem-Based Learning) 
Berikan tanda chek (√) pada kolom yang tersedia sesuai keadaan yang 
sebenarnya.  
 
No. Aspek yang diamati Skor pilihan 

1 2 3 4 5 

1. Tahap kesiapan menerima pelajaran 
a. Kesiapan pembelajaran (sumber dan alat 

pembelajaran) 
b. Keseriusan dan perhatian dalam mengikuti 

pelajaran  

     

2. Proses kegiatan belajar menngajar dengan 
menggunakan metode PBL (problem besed 
learning) 
Belajar Sendiri/ Mandiri (Self Study) 

8. Banyaknya Maslah yang di sampakain 
9. Kecakapan mengajukan pertanyaan 
10. Jawaban atas pertanyaan yang 

diajukan oleh guru 
11. Penuh perhatian dalam belajar 

akuntansi 
12. Pemahaman atas materi 
13. Siswa dapat mengikuti dan menerima 

penggunaan pembelajaran ini dan 
terbuka dalam mengemukakan 
pendapat 

14. Kemampuan mengerjakan tes yang 
diberikan guru 

Pengembangan sejumlah skills/kemampuan 
1. Kerja keras/optimal menggunakan 

waktu yang disediakan untuk 
mengerjakan tugas 

2. Aktif bertanya 
3. Kecakapan berkomunikasi 
4. Disiplin dalam menyelesaikan tugas 
5. Mandiri 

Diskusi kelompok kecil 
1. Kerjasama dalam kelompok untuk 

menyelesaikan soal 
2. Kecakapan menjawab dan menanggapi 

pertanyaan 
3. Kemampuan berkomunikasi secara 
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lisan 
4. Kemampuan mempresentasikan hasil 

diskusi 
5. Respon positif terhadap siswa yang 

melakukan presentasi : bertanya, 
memberikan tanggapan, menyanggah 

6. Siswa yang saling kelompok 
melakukan diskusi secara aktif dan 
terarah 

7. Penyelesaian masalah dengan diskusi 
dalam kelompok 

8. Menyimpulkan diskusi 
 

Penjelasan penilaian tingkat skor 

1 : tidak baik 

2 : kurang baik 

3 : cukup 

4 ; baik 

5 : baik sekali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



123 

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS EKONOMI 
Gedung C. Kampus Sekaran Gunungpati Semarang  
Website : http://ekonomi.unnes.ac.id, Email : ekonomi@unnes.ac.id 

  
 

KUNCI JAWABAN SOAL TES UJI COBA 

Mata Pelajaran : Akuntansi 

Kelas   : XII IPS  

Pokok Bahasan : Jurnal Khusus 

 
 

1. D 11. B  21. A               

2. B 12. A  22. A      

3. C 13. B  23. E   

4. B 14. A  24. D   

5. E 15. D  25. A   

6. E 16. B  26. C 

7. A 17. C  27. C 

8. A 18. C  28. E 

9. E 19. C  29. A 

10. E 20. B  30. E 
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DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
FAKULTAS EKONOMI 
Gedung C. Kampus Sekaran Gunungpati Semarang  
Website : http://ekonomi.unnes.ac.id, Email : ekonomi@unnes.ac.id 

  
LEMBAR JAWABAN TEST UJI COBA 

POKOK BAHASAN JURNAL KHUSUS PERUSAHAAN DAGANG 
NAMA : ……………………. 
NO.ABSEN : ……………………. 
KELAS : ……………………. 
 

1. A B C D E  16. A B C D E 
2. A B C D E  17. A B C D E 
3. A B C D E  18. A B C D E 
4. A B C D E  19. A B C D E 
5. A B C D E  20. A B C D E 
6. A B C D E  21. A B C D E 
7. A B C D E  22. A B C D E 
8. A B C D E  23. A B C D E 
9. A B C D E  24. A B C D E 
10. A B C D E  25. A B C D E 
11. A B C D E  26. A B C D E 
12. A B C D E  27. A B C D E 
13. A B C D E  28. A B C D E 
14. A B C D E  29. A B C D E 
15. A B C D E  30. A B C D E 
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REKAPITULASI DATA HASIL EVALUASI SIKLUS I, SIKLUS II, SIKLUS 

III PEMBELAJARAN PBL (Problem Based Learning) 

 

No. Nama Nilai
Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Adip yulianto 6 7 8,67 
2 Agus nur utomo 6 8 8,30 
3 Agus setyo nugroho 6 5 7,00 
4 Agus susanto 7 5 8,67 
5 Agus sutekno 8 5 8,00 
6 Ahmad saipudin 6 5 7,00 
7 Amirul setiaji 6 5 6,67 
8 Andri sofyan nuraziz 7 8 9,67 
9 Aning sari 6 8 9,00 

10 Anis iftakul Qulubi 6 8 9,30 
11 Ari seftiyana yuwindari 7 5 8,30 
12 Ari widiyati 7 8 8,67 
13 Arifin wibowo 7 8 8,67 
14 Albertus tatak budi R 6 8 8,67 
15 Asep widhia utama 8 8 8,00 
16 Aswin Qurdian 6 8 9,30 
17 Budi trianto 7 8 9,67 
18 Catur fery saputro 6 8 8,00 
19 Danu ardianto 10 8 9,67 
20 Didik mulyono 7 5 8,60 
21 Didik marjianto 7 8 8,00 
22 Dodik wijanarko 6 8 8,67 
23 Dwi sutrisno 8 8 9,00 
24 Duwik sugiyanto 7 6 9,00 
25 Dwi sugianti 7 8 8,00 
26 Edi siswanto 6 8 7,30 
27 Endro saputro 6 8 9,00 
28 Febriana ambarwati 7 8 8,00 
29 Heru himawan 6 8 8,30 
30 Moh agus nawawi 6 7 8,67 
31 Prasetyono 7 8 7,00 
32 Preti puji rahayu 6 8 9,30 
33 Supriyatno sakti 8 8 9,30 
34 Setia budi santoso 7 6 9,00 
35 Suprihatin 7 8 7,30 
36 Sumiyati 7 8 9,67 
37 Triana andam dewi 7 8 8,00 
38 Yuli puji Astuti 7 7 10,00 
39 Yuliana 8 7 10,00 
40 Yudi saputro 6 8 8,67 

Rata-rata 6,78 7,28 
Ketuntasan Belajar Secara  

 

 



126 

 

Soal Post Test  

Mata Pelajaran : Akuntansi 

Pokok Bahasan  : Jurnal Khusus Perusahaan dagang 

Kelas/ Semester : XII 

Waktu  : 45 menit 

Petunjuk  

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor persentasi anda pada lembar jawaban. 

2. Bacalah dengan teliti soal-soal yang ada sebelum mengerjakan soal. 

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

 

Jurnal Pennerimaan  Kas 

 

Selama bulan januari 2009 toko maju mundur melagukan transaksi sebagai 

berikut: 

Jan 2    Dijual barang dagang secara tunai kepada toko arjuna seharga Rp 

2.000.000,00 

5     Diterima angsuran piutang dari tuan klowor seharga Rp 750.000,00 

kwitansi No  006 

 6     Dikirimkan kembali sebagian barang yang telah dibeli secara tunai  

beberapa hari  yang lalu seharga  Rp 100.000,00 kepada toko aman 

karena rusak. 

 10   Ditrima pelunasan faktur No. 102 tertanggal 1 januari dari toko bima 

dengan syarat pembayaran 2/10, n/30, harga faktor atas barang 

sebesar Rp 1.500.000,00 

 15   Ditrima sewa atas rumah dijalan  mangga yang disewakan  secara 

bulanan sebesar Rp 150.000,00 

 16  Ditrima bunga atas wesel tagih sebesar Rp 25.000,00 

 

 Diminta: 

Catatlah transaksi tersebut dalam jurnal penerimaan kas 
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Soal Post Test  

Mata Pelajaran : Akuntansi 

Pokok Bahasan  : Jurnal Khusus Perusahaan dagang 

Kelas/ Semester : XII 

Waktu  : 45 menit 

Petunjuk  

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor persentasi anda pada lembar jawaban. 

2. Bacalah dengan teliti soal-soal yang ada sebelum mengerjakan soal. 

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

 

 

Jurnal Pengeluaran Kas 

 

Trnasaksi-transaksi yang terjadi pada toko Agung selama bulan februari 2009 : 

Febr 5    Dibayar utang kepada toko semar atas pembelian tanggal 20 januari 

yang lalu  sebesar Rp 2.500.000,00. Bukti pengeluaran kas No. 51 

 8      Dibeli barang dagangan secara tunai seharga Rp 1.300.000,00 BKK 

No.52 

 11      Dibayar utang kepada PT Anna atas pembelian tanggal 1 februari 

yang lalu dengan syarat pembayaran  2/10 n/30 harga fakturnya 

sebesar Rp 1.800.000,00 (BKK No.53) 

 15    Ditrima kembali barang dagangan yang telah dijual secara tunai 

sebesar Rp 1250.000,00 BKK No.54 

 18   Dibeli perlengkapan toko dari toko waras  seharga Rp 900.000,00 

secara tunai BKK No. 55 

 20   Dibayar rekening listrik untuk bulan januari 2000 Rp 140.000,00 

BKK No.56 

 25 Tuan agung pemilik toko mengambil untuk keperluan pribadi berupa 

uang tunai sebesar Rp 300.000,00 BKK No 57 

 Diminta: 

Catatlah transaksi tersebut dalam jurnal pengeluaran kas 
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Soal Post Test  

Mata Pelajaran : Akuntansi 

Pokok Bahasan  : Jurnal Khusus Perusahaan dagang 

Kelas/ Semester : XII 

Waktu  : 45 menit 

Petunjuk  

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor persentasi anda pada lembar jawaban. 

2. Bacalah dengan teliti soal-soal yang ada sebelum mengerjakan soal. 

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

 

 

Jurnal Pembelian 

 

Berikut ini adalah trnasaksi-transaksi yang berhubungan kegiatan usaha pada toko 

Berkah selama bulan maret 2009 : 

Febr 1       Dibeli barang dagangan dari toko palapa  seharga  Rp 3.500.000,00 

faktur No. 009 syarat pembayaran 2/10 n/30 

 3       Dibeli perlengkapan toko dari toko sahabat secara kredit seharga Rp 

750.000,00 

 6       Dibeli barang dagang secara kredit dari toko abimanyu seharga Rp 

1.300.000,00 faktur no. 701 

 10     Dibeli peralatan toko dari toko kencana seharga Rp 950.000,00 untuk 

itu ditrima faktur nomer 202 

 15    Dibeli barang dagangan dari toko utama Rp 2.100.000,00 dan 

perlengkapan toko seharga Rp 250.000,00 semuanya secara kredit 

dengan faktur nomer 107 

 20    Dibeli barang dagangan  dari UD Prima seharga Rp 1.400.000,00 

dengan syarat 3/15 n/30 

 Diminta: 

Catatlah transaksi tersebut dalam jurnal pembelian 
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Soal Post Test  

Mata Pelajaran : Akuntansi 

Pokok Bahasan  : Jurnal Khusus Perusahaan dagang 

Kelas/ Semester : XII 

Waktu  : 45 menit 

Petunjuk  

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor persentasi anda pada lembar jawaban. 

2. Bacalah dengan teliti soal-soal yang ada sebelum mengerjakan soal. 

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

 

 

 

Jurnal penjualan 

 

Transaksi keuangan  yang terjadi pada toko Berkah sehubungan dengan kegiatan 

penjualan  selama bulan maret 2009 sebagai berikut : 

Febr 2       Dijual secara kredit kepada tuan tedy barang dagangan seharga Rp 

2.750.000,00 faktur No. 301 

3       Dijual barang dagangan kepada  PT mandiri seharga Rp 

3.200.000,00 faktur no. 302 dengan syarat 2/10  n/30 

 9       Dijual barang dagangan dengan syarat 2/10  n/30 kepada Tuan Budi 

faktur No. 303 Rp 1.600.000,00  

 12     Dijual barang dagang kepada Tuan Muslimin seharga Rp 400.000,00  

syarat EOM, fatur no.304 

 Diminta: 

Catatlah transaksi tersebut dalam jurnal penjualan 
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Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa (I) 
 

Nama Pengamat : 
Hari/Tanggal  : 
 
Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek ( ) pada kolom yang 
sesuai! 
 
No Aktivitas Dilakukan Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 
1 Penuh perhatian dalam 

belajar akuntansi 
       

2 Penyelesaian masalah 
dengan diskusi dengan 
kelompok 

       

3 Siswa yang saling kelomok 
melakukan diskusi secara 
aktif dan terarah 

       

4 Banyaknya Maslah yang di 
sampakain 

       

5 Respon positif terhadap 
siswa yang melakukan 
presentasi : bertanya, 
memberikan tanggapan, 
menyanggah. 

       

6 Mampu menerima 
pendapat, sanggahan dari 
siswa lain 

       

7 Siswa dapat mengikuti dan 
menerima penggunaan 
pembelajaran ini dan 
terbuka dalam 
mengemukakan pendapat 

       

8 Banyaknya Maslah yang di 
sampakain 

       

9 Kecakapan mengajukan 

pertanyaan 

 

       

10 Jawaban atas pertanyaan 

yang diajukan oleh guru 
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11 Pemahaman atas materi        

12 Kemampuan mengerjakan 

tes yang diberikan guru 

 

       

13 Kerja keras 

 

       

14 Aktif bertanya 

 

       

         
 
Penilaiaan : 

1. Banyaknya siswa yang melakukan aktivitas  0 % 
2. Banyaknya siswa yang melakukan aktivitas 0% - 25 % 
3. Banyaknya siswa yang melakukan aktivitas 25 % - 50 % 
4. Banyaknya siswa yang melakukan aktivitas 50%-75 % 
5. Banyaknya siswa yang melakukan aktivitas 75%-100% 

Penjelasan penilaian tingkat skor 

1 : tidak baik 2 : kurang baik 3 : cukup 4 ; baik 5 : baik sekali 
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Lembar Pengamatan Penggunaan METODE PBL ( Problem-Based Learning) 
Siswa Untuk Guru (I) 

 
Nama Pengamat : 
Hari/Tanggal  : 
Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda cek ( ) pada kolom yang 
sesuai! 
 
No Aktivitas Dilakukan Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 5 
1 Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 
       

2 Pengelolaan kelas        
3 Pemberian masalah atau 

pengungkapan pertanyaan 
       

4 Menerangkan metode PBL 
(problem-based learning) 
a. Mengajak siswa berpikir 

kritis dan analisis (Think) 
b.Membimbing siswa 

dalam kegiatan diskusi 
berpasangan (Pair) 

c. Mengoptimalkan interaksi 
antar siswa/antar siswa 
dengan guru dalam 
kegiatan diskusi kelas 
(Share) 

       

5 Presentasi 
a. Membimbing siswa 

dalam menyajikan hasil 
diskusi dalam presentasi 

b.Memberikan kesempatan 
siswa untuk menanggapi, 
bertanya dan menyanggah 

       

6 Membimbing siswa menarik 
kesimpulan 

       

 
Penjelasan penilaian tingkat skor 

1 : tidak baik 2 : kurang baik 3 : cukup 4 ; baik 5 : baik sekali 
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LEMBAR PENGAMATAN GURU DAN SISWA 

DALAM PEMBELAJARAN PBL (Problem Based Learning) 

Siklus I, II, III 

Observer : Agus 

Materi  : Jurnal Khusus perusahaan dagang 

Siklus  : I 

Petunjuk  : 

Berilah penilaian anda dengan memberikan tanda chek (√) pada kolom yang 

sesuai 

No. Aspek yang diamati Dilakukan 
Guru 

Dilakukan 
Siswa Keterangan 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Ya Tidak Ya Tidak 
1. Apersepsi 

Memberikan 
pertanyaan lisan 
tentang meteri 
yang relevan 
dengan yang 
akan dipelajari 

Menjawab 
pertanyaan guru 

√  √  Konsep 
materi yang 
harus 
dikuasai 
siswa 
adalah 
jurnal 
khusus 
perusahaan 
dagang 

2. • Guru 
memancing  
dan 
memotivasi 
minat siswa 

• Memaparkan 
tujuan 
pembelajaran 

• Merespon 
secara positif 
sehingga lebih 
siap menerima 
materi 

• Menyimak dan 
mencatat apa 
yang 
dipaparkan 
oleh guru 

√ 
 
 
 
 
 
 
√ 

 √ 
 
 
 
 
√ 

 Informasi 
tentang 
jurnal 
penjualan, 
penerimaan,
pembelian 
dan 
pengeluaran 

3. Kegiatan inti 
• Guru 

mempersiapka
n beberapa 
permasalahan 
yang berkaitan 
dengan materi 

 
• Siswa 

menyiapkan 
berbagai 
informasi 
tentang materi 
yang akan 
diberikan 

 
√ 

  
√ 

  
Permasalah
an sesuai 
dengan 
pokok 
bahasan 

4. • Memotivasi • Menempatkan √  √  Kelompok 
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siswa 
berpartisipasi 
dalam proses 
pembelajaran 
• Mengatur 
pembentukan 
kelompok 

diri dalam 
kelompok 
kecil 

berdasarkan 
pemilihan 
acak 

5. • Memberi 
beberapa 
permasalahan 
yang sama 
pada tiap 
kelompok 
• Mengarahkan 
siswa untuk 
mencari solusi 
dari masalah 
yang ada, 
untuk 
melakukan 
diskusi 
• Memantau 
jalannya 
diskusi dan 
hal-hal khusus 
yang akan 
dibahas pada 
saat pemberian 
feedback 

• Menerima 
permasalahan 
yang telah 
diberikan guru 
• Menempatkan 
diri dalam 
kelompok 
• Melakukan 
diskusi untuk 
menyelesaikan 
masalah yang 
dihadapi 

√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 √ 
 
 
 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 Permasalah
an pada 
siklus III 
jurnal 
pmbelian 
dan 
pengeluaran 

6. • Mempersiapka
n materi 
permasalahan 
yang akan 
diberikan 
• Memantau 
jalannya 
diskusi yang 
sedang 
berlangsung 

• Dalam 
kelompok 
melakukan 
diskusi 
berdasarkan 
masalah yang 
ditugaskan 
• Setiap 
kelompok 
mendiskusikan 
hasil untuk 
dipresentasika
n hasil kerja 
didepan 
kelompok lain 
• Tiap 
kelompok 

√ 
 
 
 
 
√ 

 √ 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 Diskusi 
interaktif 
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melaporkan 
hasilnya dan 
ditanggapi 
oleh kelompok 
yang lain 

7. Feedback : 
Memberikan 
evaluasi 
berdasarkan 
hasil 
pantauanya 
(memberikan 
penilaian yang 
positif) 

 
• Introspeksi 
diri terhadap 
hasil yang 
diperoleh 

 
√ 

   
√ 

Pengayaan 
materi 
keseluruhan 
jurnal 
khusus 
perusahaan 
dagang 

8. • Review 
singkat 
pembelajaran 

• Mengingatkan 
tujuan 
pembelajaran 

• Memberikan 
tugas (PR) 

• Mengklarifika
si hasil yang 
diperoleh 
• Mengerjakan 
tugas 

√ 
 
 
√ 

 √ 
 
 
 

 Penguatan 
konsep 
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Total hasil aktivitas siswa selama siklus 1,2 dan 3 
 
 

No Belajar Mandiri Siklus I Siklus II Siklus III
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Menyampaikan masalah 22 55 34 85 36 90 
2 Kecakapan mengajukan pertanyaan 12 30 10 25 22 55 
3 Menjawab pertanyaan guru 9 22,5 11 27,5 23 57,5 
4 Perhatian dalam belajar 30 75 32 80 34 85 
5 Memahami materi 22 55 32 80 35 87,5 
6 Terbuka dalam mengemukakan 

pendapat 
27 67,5 35 87,5 35 87,5 

7 Kemampuan mengerjakan tes 27 67,5 29 72,5 36 90 
 
 
 
 

No Pengembangan sejumlah skills Siklus I Siklus II Siklus III
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Kerja keras menggunakan waktu yang 
disediakan 

24 60 34 85 36 90 

2 Aktif bertanya 8 20 11 27,5 21 52,5 
3 Kecakapan berkomunikasi 9 22,5 18 45 24 60 
4 Displin dalam menyelesaikan tugas 10 25 26 65 34 85 
5 Mandiri 28 70 30 75 36 90 
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No Diskusi kelompok kecil Siklus I Siklus II Siklus III
Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase Frekuensi Persentase 

1 Kerjasama dalam kelompok 
menyelesaikan soal 

28 70 34 85 36 90 

2 Cakap menjawab dan menanggapi 
pertanyaan 

11 27,5 19 47,5 25 62,5 

3 Kemampuan berkomunikasi secara lisan 12 30 13 32,5 20 50 
4 Kemampuan mempresentasikan hasil 

diskusi 
9 22,5 12 30 12 30 

5 Respon positif terhadap siswa yang 
presentasi 

11 27,5 12 30 12 30 

6 Berdiskusi secara aktif dan terarah 14 35 12 30 36 90 
7 Penyelesaian masalah dalam diskusi  

kelompok 
25 62,5 34 85 36 90 

8 Menyimpulkan diskusi 7 17,5 12 30 16 40 
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Nilai tiap siklus 
 

No. Nama Nilai 
Siklus I Siklus II Siklus III 

1 Adip yulianto 6 7 8,67 
2 Agus nur utomo 6 8 8,30 
3 Agus setyo nugroho 6 5 7,00 
4 Agus susanto 7 5 8,67 
5 Agus sutekno 8 5 8,00 
6 Ahmad saipudin 6 5 7,00 
7 Amirul setiaji 6 5 6,67 
8 Andri sofyan nuraziz 7 8 9,67 
9 Aning sari 6 8 9,00 

10 Anis iftakul Qulubi 6 8 9,30 
11 Ari seftiyana yuwindari 7 5 8,30 
12 Ari widiyati 7 8 8,67 
13 Arifin wibowo 7 8 8,67 
14 Albertus tatak budi R 6 8 8,67 
15 Asep widhia utama 8 8 8,00 
16 Aswin Qurdian 6 8 9,30 
17 Budi trianto 7 8 9,67 
18 Catur fery saputro 6 8 8,00 
19 Danu ardianto 10 8 9,67 
20 Didik mulyono 7 5 8,60 
21 Didik marjianto 7 8 8,00 
22 Dodik wijanarko 6 8 8,67 
23 Dwi sutrisno 8 8 9,00 
24 Duwik sugiyanto 7 6 9,00 
25 Dwi sugianti 7 8 8,00 
26 Edi siswanto 6 8 7,30 
27 Endro saputro 6 8 9,00 
28 Febriana ambarwati 7 8 8,00 
29 Heru himawan 6 8 8,30 
30 Moh agus nawawi 6 7 8,67 
31 Prasetyono 7 8 7,00 
32 Preti puji rahayu 6 8 9,30 
33 Supriyatno sakti 8 8 9,30 
34 Setia budi santoso 7 6 9,00 
35 Suprihatin 7 8 7,30 
36 Sumiyati 7 8 9,67 
37 Triana andam dewi 7 8 8,00 
38 Yuli puji Astuti 7 7 10,00 
39 Yuliana 8 7 10,00 
40 Yudi saputro 6 8 8,67 
 6,78 7,28 8,55 
 7% 18% 
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Hasil aktivitas siswa pada siklus I 
 

No. Nama belajar sendiri pengembangan 
skill diskusi kelompok 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Adip yulianto                                         
2 Agus nur utomo v   v v v v v v     v v v v v v v v v   
3 Agus setyo nugroho                                         
4 Agus susanto v     v v             v v           v   
5 Agus sutekno v   v v v v v v   v   v v     v   v v   
6 Ahmad saipudin                                         
7 Amirul setiaji                                         
8 Andri sofyan nuraziz v   v v v v v v     v v v v v v v v v   
9 Aning sari v v v v v v v   v v   v v v v v v v v v 

10 Anis iftakul Qulubi       v       v   v               v v   
11 Ari seftiyana yuwindari v     v v v v v v     v v v v   v v   v 
12 Ari widiyati       v   v v v     v v v           v   
13 Arivin wibowo v   v v v v v       v v v v v v v v     
14 Albertus tatak budi R       v   v v           v           v   
15 Asep widhia utama v     v v v v v       v             v   
16 Aswin Qurdian                                         
17 Budi trianto v v   v v v v v       v v           v   
18 Catur fery saputro v v   v v v v         v v           v   
19 Danu ardianto v     v v     v                     v   
20 Didik mulyono v     v v v v     v   v v   v     v     
21 Didik marjianto       v   v v         v v           v   
22 Dodik wijanarko v     v v v v v       v v         v v   
23 Dwi sutrisno v   v v v     v     v   v     v     v   
24 Dwi sri piyanto v     v v v v v       v v           v   
25 Dwi sugianti       v   v v v v v   v v   v       v v 
26 Edi siswanto v v   v v v v v       v v           v   
27 Endro saputro v v     v v v v         v           v   
28 Febriana ambarwati       v       v v v v v v   v       v   
29 Heru himawan v v   v v v v v         v               
30 Moh agus nawawi     v     v v v       v v     v     v   
31 Prasetyono v     v v v v v     v v                 
32 Preti puji rahayu   v   v   v v v v v   v v v v   v v v v 
33 Supriyatno sakti   v v v       v v     v v v   v v v   v 
34 Setia budi santoso v v     v v v v       v v v v   v       
35 Suprihatin v v   v v v v v   v v v v   v       v   
36 Sumiati     v     v v         v v     v     v   
37 Triana andam dewi   v       v v         v v               
38 Yuli puji Astuti       v       v     v v   v v   v v   v 
39 Yuliana v v   v v       v v v v   v v   v v v   
40 Yudi saputro       v   v v   v         v     v v   v 
  jumplah 22 12 9 # 22 27 27 24 8 9 10 28 28 11 12 9 11 14 25 7 
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Hasil aktivitas siswa pada siklus III 
 

No
. Nama belajar sendiri pengembangan 

skill diskusi kelompok 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Adip yulianto v v   v v v v v v v v v v v       v v   
2 Agus nur utomo v   v v v v v v v   v v v v v     v v   
3 Agus setyo nugroho v   v v v v v v   v v v v   v   v v v   
4 Agus susanto v   v v v v v v   v v v v   v     v v   
5 Agus sutekno v v   v v v v v v v v v v v       v v v 
6 Ahmad saipudin v   v v v   v v   v v v v v v     v v   
7 Amirul setiaji v v   v v v v v   v v v v     v v v v v 
8 Andri sofyan nuraziz v v   v v v v v v v v v v v v v   v v   
9 Aning sari v v v v v v v v     v v v v v     v v   

10 Anis iftakul Qulubi v v v v v v v v v v v v v v     v v v   
11 Ari seftiyana yuwindari v     v v v v v   v   v v v v     v v v 
12 Ari widiyati v v v v v v v v v   v v v v   v   v v   
13 Arivin wibowo v   v v v v v v   v v v v v v     v v   
14 Albertus tatak budi R v     v v v v v   v v v v v     v v v v 
15 Asep widhia utama                                         
16 Aswin Qurdian v     v v v v v v v v v v v       v v   
17 Budi trianto v v v v v v v v v   v v v   v     v v   
18 Catur fery saputro                                         
19 Danu ardianto v   v v v v v v v v   v v v   v v v v v 
20 Didik mulyono v v v v v v v v   v v v v   v v   v v v 
21 Didik marjianto v     v v v v v v v v v v         v v   
22 Dodik wijanarko                                         
23 Dwi sutrisno v     v v v v v   v v v v     v   v v v 
24 Dwi sri piyanto v v v v v v v v v   v v v   v     v v   
25 Dwi sugianti                                         
26 Edi siswanto v v   v v v v v   v v v v v       v v v 
27 Endro saputro v v v v   v v v v v v v v       v v v   
28 Febriana ambarwati v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
29 Heru himawan v v v v v v v v v v v v v v     v v v   
30 Moh agus nawawi v       v v v v v   v v v v v v v v v v 
31 Prasetyono v     v v v v v     v v v v v   v v v   
32 Preti puji rahayu v   v v v v v v v v v v v   v   v v v   
33 Supriyatno sakti v v v v v v v v v   v v v v       v v v 
34 Setia budi santoso v v v   v v v v v   v v v   v     v v v 
35 Suprihatin v v v v v v v v   v v v v v   v   v v   
36 Sumiati v v v v v v v v     v v v v v v   v v v 
37 Triana andam dewi v v v v v v v v v   v v v v v     v v   
38 Yuli puji Astuti v v v v v v v v   v v v v v v v v v v v 
39 Yuliana v v v v v v v v v v v v v v v     v v v 
40 Yudi saputro v v   v v v v v v   v v v v   v   v v v 

  Jumplah 3
6 

2
2 

2
3 

3
4 

3
5 

3
5 

3
6 

3
6 

2
1 

2
4 34 36 36 25 20 12 12 36 36 16 
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Hasil aktivitas siswa pada siklus II 
 

No
. Nama belajar sendiri pengembangan 

skill diskusi kelompok 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Adip yulianto v v   v v v v v v   v v   v       v v   
2 Agus nur utomo v     v v v v v     v   v v         v   
3 Agus setyo nugroho                                         
4 Agus susanto                                         
5 Agus sutekno v v   v v v v v v v v v v v         v v 
6 Ahmad saipudin                                         
7 Amirul setiaji v     v v v v         v v     v v v v v 
8 Andri sofyan nuraziz v     v v v v v v   v   v v   v     v   
9 Aning sari v     v v v v v       v v v v       v   
10 Anis iftakul Qulubi v   v v v v v v v v v v v v     v v v   
11 Ari seftiyana yuwindari v     v v v   v         v v v       v v 
12 Ari widiyati v   v v v v v v v     v v v   v     v   
13 Arivin wibowo v     v v v   v   v v v v v       v v   
14 Albertus tatak budi R v v   v v v v v     v v v v     v   v v 
15 Asep widhia utama v v   v v v   v     v v v           v   
16 Aswin Qurdian v     v v v v v       v v v         v   
17 Budi trianto v   v v v v v v       v v   v       v   
18 Catur fery saputro v     v v v v v   v   v v     v     v   
19 Danu ardianto v     v v v v v v v   v v v   v v   v v 
20 Didik mulyono v v v v v v v v   v v   v   v v   v v v 
21 Didik marjianto                                         
22 Dodik wijanarko v   v v v v v v v v v v v     v v v v   
23 Dwi sutrisno v     v v v v v     v v v         v v v 
24 Dwi sri piyanto v v   v v v   v v   v v v   v       v   
25 Dwi sugianti v     v v v v v   v v v v     v     v   
26 Edi siswanto                                         
27 Endro saputro v   v     v v v v v v v v       v   v   
28 Febriana ambarwati v   v v v v v v v v v v v v v   v v v   
29 Heru himawan           v v v   v   v v           v   
30 Moh agus nawawi v         v v v     v v v   v v v v v v 
31 Prasetyono v v   v v v v v     v v v v         v   
32 Preti puji rahayu v     v v v v v   v v v v   v   v v v   
33 Supriyatno sakti v   v v v v v v   v v v v v         v v 
34 Setia budi santoso v v   v v v v v v v v v v   v   v v   v 
35 Suprihatin v     v v v v v   v v v v     v     v   
36 Sumiati v   v v v v v v   v v v v v v v v   v v 
37 Triana andam dewi v v v v v v v v     v v v v v       v   
38 Yuli puji Astuti v     v v v v v   v v v v v v   v v v v 
39 Yuliana v v v v v v v v   v v v v v v       v   
40 Yudi saputro v     v v v v v     v   v     v     v   
  Jumplah 34 10 11 32 32 35 29 34 11 18 26 30 34 19 13 12 12 12 34 12 
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kriteria skor siklus I 
 

No Belajar Mandiri 
skor 

tidak baik  kurang baik cuku
p 

bai
k baik sekali 

1 Menyampaikan masalah     22     
2 Kecakapan mengajukan pertanyaan   12       
3 Menjawab pertanyaan guru   9       
4 Perhatian dalam belajar       30   
5 Memahami materi     22     
6 Terbuka dalam mengemukakan pendapat       27   
7 Kemampuan mengerjakan tes       27   

No Pengembangan sejumlah skills 
skor 

tidak baik  kurang baik cuku
p 

bai
k baik sekali 

1 Kerja keras menggunakan waktu yang disediakan     24     
2 Aktif bertanya 8         
3 Kecakapan berkomunikasi   9       
4 Displin dalam menyelesaikan tugas   10       
5 Mandiri       28   

No Diskusi kelompok kecil 
skor 

tidak baik  kurang baik cuku
p 

bai
k baik sekali 

1 Kerjasama dalam kelompok menyelesaikan soal       28   
2 Cakap menjawab dan menanggapi pertanyaan   11       
3 Kemampuan berkomunikasi secara lisan   12       
4 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi   9       
5 Respon positif terhadap siswa yang presentasi   11       
6 Berdiskusi secara aktif dan terarah   14       
7 Penyelesaian masalah dalam diskusi  kelompok       25   
8 Menyimpulkan diskusi 7         

 Penjelasan penilaian tingkat skor      
 1 : tidak baik (1-8)      
 2 : kurang baik (9-16)      
 3 : cukup (17-24)      
 4 ; baik (25-32)      
 5 : baik sekali (33-40)       
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kriteria skor siklus II 

 
No Belajar Mandiri 

skor 

tidak baik  kurang baik cuku
p 

bai
k baik sekali 

1 Menyampaikan masalah         34 
2 Kecakapan mengajukan pertanyaan   10       
3 Menjawab pertanyaan guru   11       
4 Perhatian dalam belajar       32   
5 Memahami materi       32   
6 Terbuka dalam mengemukakan pendapat         35 
7 Kemampuan mengerjakan tes       29   

No Pengembangan sejumlah skills 
skor 

tidak baik  kurang baik cuku
p 

bai
k baik sekali 

1 Kerja keras menggunakan waktu yang disediakan         34 
2 Aktif bertanya   11       
3 Kecakapan berkomunikasi     18     
4 Displin dalam menyelesaikan tugas       26   
5 Mandiri       30   

No Diskusi kelompok kecil 
skor 

tidak baik  kurang baik cuku
p 

bai
k baik sekali 

1 Kerjasama dalam kelompok menyelesaikan soal         34 
2 Cakap menjawab dan menanggapi pertanyaan     19     
3 Kemampuan berkomunikasi secara lisan   13       
4 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi   12       
5 Respon positif terhadap siswa yang presentasi   12       
6 Berdiskusi secara aktif dan terarah   12       
7 Penyelesaian masalah dalam diskusi  kelompok         34 
8 Menyimpulkan diskusi   12       

 Penjelasan penilaian tingkat skor      
 1 : tidak baik (1-8)      
 2 : kurang baik (9-16)      
 3 : cukup (17-24)      
 4 ; baik (25-32)      
 5 : baik sekali (33-40)       
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kriteria skor siklus III 

 
No Belajar Mandiri 

skor 

tidak baik  kurang baik cuku
p 

bai
k baik sekali 

1 Menyampaikan masalah         36 
2 Kecakapan mengajukan pertanyaan     22     
3 Menjawab pertanyaan guru     23     
4 Perhatian dalam belajar         34 
5 Memahami materi         35 
6 Terbuka dalam mengemukakan pendapat         35 
7 Kemampuan mengerjakan tes         36 

No Pengembangan sejumlah skills 
skor 

tidak baik  kurang baik cuku
p 

bai
k baik sekali 

1 Kerja keras menggunakan waktu yang disediakan         36 
2 Aktif bertanya       21   
3 Kecakapan berkomunikasi     24     
4 Displin dalam menyelesaikan tugas         34 
5 Mandiri         36 

No Diskusi kelompok kecil 
skor 

tidak baik  kurang baik cuku
p 

bai
k baik sekali 

1 Kerjasama dalam kelompok menyelesaikan soal         36 
2 Cakap menjawab dan menanggapi pertanyaan       25   
3 Kemampuan berkomunikasi secara lisan     20     
4 Kemampuan mempresentasikan hasil diskusi   12       
5 Respon positif terhadap siswa yang presentasi   12       
6 Berdiskusi secara aktif dan terarah         36 
7 Penyelesaian masalah dalam diskusi  kelompok         36 
8 Menyimpulkan diskusi   16       

 Penjelasan penilaian tingkat skor      
 1 : tidak baik (1-8)      
 2 : kurang baik (9-16)      
 3 : cukup (17-24)      
 4 ; baik (25-32)      
 5 : baik sekali (33-40)       


