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Abstrak 

PeneLitian pengembangan model pembelajaran Akuntansi dengan strategi 
problem based learning (pBL)'dflll pendekatan kontekstual di SMA Negeri di kota 
Malang (SMAN 5, SMAN 8 dan SMAN 9) ini bertujuan: (I) mengetahui 
pelaksanaan pembelajaranAkuntansi di SMA Negeri di kota MaJang; (2) untuk 
mengetahui kendala-kendala yang dihadapi guru dalam proses belajar mengajar 
3kuntansi, (3) untuk mengetahui apakah pendekatan kontekstual mampu 
meningkatkan pemahaman siswa dalam mata pelajaran akuntansi, (4) llntllk 
mengetahui apakah strategi PBL mampu mcningkatkan ketrampilan siswa dalam mata 
pelajaran akuntansi, (5) untuk mengetahui apakah buku ajar yang disllslln dengan 
pendekatan kontekstual dapat memotivasi siswa dalam belajar akW1tansi. 

Pengembangan pem~elajaran yang digllnakan mengacu pad;\ modd 
pengembanganDick, W. & Carey ciengan tahapan-tahapan berikut: (1) I11clakukan 
J)enelitian awal lewat observasi. Kegiatan ini dilakukan llntllk meng~tahui 

pelaksanaan pembelajaran Akuritansidi SMA Negeri di kola MaJang. masalah
masalah yang dihadapidaJam pembelajaran Akuntansi; (2) melakubn pL'rL'neanaan 
pengembangan model pembelajaran Akllntansi dengan pendekatan kOI1 I L'kstlial dan 
strategi PBL; dan (3) menyusun panduan bagi guru untuk mc1aksanaJ..an 
pembelajaran dengan pefldekatan kontekstuai dan strategi PBL, (4) l11L'n)'lISUn draf 
bahan ajar ctengan pendekatankontekstual dan strategi PBL. 

Basil penelitian yang diperoJeh adalah: (1) masalah-masalah yang dihadapi 
Negeri di kotu Malang dalam pembclajaran Akllntansi adalah kurangnya 

alokasi waktu yang tersedia dalam kurikuJum sehingga kegiatan ll1engerjakan latihan 
soal mengalami hambatan, metode pembelajaran yang digunakan masih kOllvensional, 

buku ajar atau buku paket siswa tidak berkenaan dengan kehidupan dan 
lingkungan keseharian siswa; (2) perlu dilakukan metode pembelajaran bervariasi, 
terutama dengan strategi PBL; (3) Tersusunnya buku panduan hagi g.uru untuk 
meIaksanakan pembelajaran dengan pendekatan kontekstuaI dan strat~gi PI3L (4) 
tersusunnya draf buku ajar mala pelajaran Akunlansi dengan pendd,Il;11I )..ullkksluaJ 
dan strategi PBL. 

Drafbuku ajar yang tersusun ini, diharapkan dapat didesiminasibn kepada 
para guru SMA yang tergabung daJam MGMP ekonomi dan Akuntansi gUll;]. 

memperoleh masukkan dan saran-saran demi sempurnanya buku ajar ini. [)<..U1 pada 
akhimya buku ajar ini akan dapat menjadi buku yang dapat digunakan untuk sduruh 
S1vfA di Malang pada khususnya, dan di J"~wa Timur pada khususnya. 
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BAB I
 
PENDAHULUAN
 

A. Konteks Penelitian. 

Pada tingkat pendidikan menengah atas (SMA), ekonomi diberibl1 sl'b;lgai mara 

pelajaran sendiri. Sementara itt! r.kun.tansi merupakan bag ian dari pela.inrill1 ~konomi, dan 

diberikan 2jam dalam satu ming.gu yang dimulai pacta semester XllIntuk ,iurUSHI1 IPS. 

Sebelum kurikulum 2004, akuntansi merupakan mata pelajaran tersendiri 

dengan alokasi waktu 9 jam per minggu. Dengan alokasi waktu yang cukup banyak, 

membuat para guru agak lelLiasa dalam memberikan materi akuntansi. Nal11un dengan 

adanya kurikulum 2004, dimana alokasi waktu yang terlalu sedikit, mcrnbllat para guru 

harus bekerja ekstra keras dalam menyampaikan m,lleri akuntansi. 

Mata pelajaran akllntansi mcrupakan n1<1[a pcli~jaran yang kurang dimilwti 

siswa. Hal ini disebabkan dalam mata pclajaran akuntasi, matcri yang c1isajikan 

kebanyakan berisi hitungan dan pada lImllmnya siswa kurang tertarik dengan materi 

seperti itu.Disamping itu karena waktu yang terlalll sedikit, sehingga klll'ill1g tersedia 

waktu untuk mengerjakan tugas, sehingga siswa kllrang berlatih dalam Illcngeljakan soal

soal akunt.ansi 

Disamping kendala alokasi waktu, buku pelajaran yang ter.\<:(/io kurang 

menarik siswa, sehingga motivasi siswa u'ntuk belajarkurang, yang p;lda ,Ikhirnya 

pel11ahaman siswa, terhadap materijuga kllrang. Hal ini u,lpat dililwl ,l;lri buh pakel 

yang ada, dimana dalam buku paket tersebut (1) kurang memberikan coI1\o!1 dalam setiap 

bahasannya.Sehingga siswa kurang dapat mencerna materi yang ada tblali1 buku tersebut. 



(2) Disamping itu pula materi yang disajikan dalam bllku tersebut, kllrang b~rsentllhan 

dengan kehidupan siswa sehari-hari. BarangkaJi kalau materinya itu dekat dengan 

kehidupan siswa, akan tnenarik dan pada gilirannya nanti akan memotivasi siswa lIntllk 

mempelajarinya dengan senang hati. Dan akhirnya akan dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajarail akuntansi. 

Kendala lainnya yang barangkali membuat siswa kurang termotivasi dalam 

mempclajari akllntansi, adalah pcnggunaa:1 strafegi pemhelcu'aran yan~ kllrung 

bervariasi. Dengan metode ceramah sa)a setiap [1ari, barangkali siswa mcrasa jcnuh, yang 

pada akhirnya memicu kemalasan, atau tidak ada kegairahan siswa dalam mcmpelajari 

akuntansi.Seperti diketahui bahwa metode ceramah, guru memegang pcranan utama, 

pertanyaan didominasi oleh guru, dan bersifat monoton, sehingga pengajarall berpllsat 

pada guru. Hal ini juga sesuai apa yang disampaikan olch O.E.Tek, dalal1l Problem 

Solving in Science and Tecnology bahwa pengajaran yang bersifat te~I\.:11cr centered 

cenderung menyebabkan kebosanan pada siswa. Oleh karena itu perlu dil1ikirkan 

paradigma barll tentang pembelajaran yang berpllsat pada siswa. Melalui p~lradigllla baru, 

dimanapembelajaran berpusat pada siswa, guru dituntllt agar'mengmbbn inovasi

inovasi datam melaksanakan pembelajaran secara terus-menerus dan hcrkcsinambungan 

Para guru juga harus merancang sebllah model pembelajaran yang 1111.:I1llnlUI siswa lebih 

aktif, dengan cara memberikan kesempat~n siswa lInt~lk melatih ketraillpi lall 

berpikir.Menurut Wahidin (1996) ada beberapa keuntungan yang dapat dipcl'oleh dari 

pembelajaran yang menekankan pacta proses keterampiJan berpikir, yailll (I) belajar lebih 

ekonomis , yakni bahwa apa yang diperoleh dalam pengajaran akan lah~lI1 I~\llla dalam 

benak siswa, (2) cenderung menambah semangat belajar dan antLlsias h~lik h~gi guru 
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"1pU1ll siswa.,{3) siswa diharapkan dapat memiliki sikap ilmiah, dan (4) siswa memiliki 

~lD8lm,puatl untuk memecahkan masalah, baik dalam proses belajar mengajar di kelas 

un dalam menghadapi permasalahan nyata di luar kelas. Dengan demikian 

tetapi lebih berpusat pada siswa. Oleh karena itu perlu adanya vmiasi dari guru 

dal8m menerapkan strategi pembelajaran.Strategi yang barangkali dapat diterapkan 

ildalah strategi pembelajaran pemecahan masalah, keljasama, konstruktivistik, dengan 

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa guru hanya menggunakan metode 

ceratnah, diskusi dan pemberian tugas. Faktor tersebul antara lain adal,lh: (I) Guru 

inerasa takut dengan menggunakan mclode selain ceram<lh. dikawatirbl1 111,ltcri tidak 

dapat disampaikan selul'uhnya. (2) Banyak guru yang kmang palwl11 lk'l1g,111 bcrbagai 

strategi pembelajaran, sehlngga terjadi kckawatiran sebagaimana diaLt:'o 

Secara nasional, nilai ekonomi dalam ujian nasionaluntuk SiSw'l.!urusaIlIPS 

rendah, dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya.( hasil wawanClr" dcngal1 para guru 

akuntansi SMA saat reuni Alumni Jurusan Pelldidikall DLll1in US'llw l,lI1gg,ll 3 Norcmber 

2007) di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang ). Para guru I11cllghendakai 

adanya strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan pcmahaman sis\V,: dalall1 111,lta 

pelajaran akuntansi. 

Oleh karena itu penelitian dengan judul Pengembangall mot!L'1 pembda.iman 

kontekstual dengan strategi problem based learning perlu dilakukan dengan hampan 

dapat memperbaiki proses pembelajarall akuntansi, yang pada akhirny:\ d,lp,lt 

meningkatkan ketrampilan siswa dalam akuntansi. 
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- -- ---------------------

Fokus Penelitian. 
Penelitian ini difol<"uskan pada pembelajaran mata pelajaral1 :lklll1lal1si <Ii 

semester XI/2 dengan pokok bahasan akuntansi perusahaan jasa. Pent:l:l1lb:lIlgan model 

pembelajaran dengan pendekatan kontekstual dan strategi pembelajaran problem based 

learning. Untuk itu dalam penelitian ini sejumlah pennasalahan tersaji st:bagaimana 

eerikut ini :.(1) bagai mana pelaksanaan pembelajaran akuntansi di S\tli\? (2) kendala-' 

kendala apakah yang dialami guru dalam proses belajm' I11cngajar aklll1l:1I1si'.' (3) apakah
 

pendekatan kontekstuaI mampu meningkatkan pemahaman siswa dal:lIll Illala pclajaran
 

. akuntansi? (4) apakah strategi problem based learning mampu meningkalkan kctrampilan
 

siswa dalam mata pelajaran akuntansi ? 
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