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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pandemi Covid-19 membuat pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan 

untuk menerapkan metode belajar dengan sistem daring (dalam jaringan) atau online. 

Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) merupakan sistem pembelajaran tanpa 

tatap muka secara langsung antara guru dan peserta didik tetapi dilakukan melalui 

online yang menggunakan jaringan internet. Terwujudnya kondisi pembelajaran 

sistem daring peserta didik aktif dan hasil belajar yang baik merupakan harapan dari 

semua komponen pendidikan termasuk orang tua dan para guru. Oleh karena itu, 

dalam kegiatan pembelajaran daring  dituntut suatu strategi pembelajaran yang 

direncanakan oleh guru dengan mengedepankan keaktifan peserta didik saat proses 

belajar mengajar sedang berlangsung. Dengan proses mengajar menggunakan model 

pembelajaran problem based learning diharapkan mampu meningkatkan keaktifan 

peserta didik sehingga hasil belajar menjadi lebih maksimal sesuai dengan tujuan 

pendidikan di sekolah. 

Selama proses pembelajaran daring, keaktifan peserta didik menjadi hal yang 

sangat penting. Salah satunya adalah keaktifan dalam mengeksplorasi pembelajaran 

serta menyelesaikan suatu masalah . Akan tetapi proses pembelajaran daring ini tidak 

seefektif kegiatan pembelajaran konvensional (tatap muka langsung), karena beberapa 

materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu materi yang 

disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua peserta didik. 

Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk 

memberi penugasan, dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas sehingga 

kemungkinan akan menumpuk dan membosankan dapat membuat peserta didik 

kurang memperhatikan pembelajaran dan cenderung tidak peduli bahkan banyak 
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peserta didik ada yang sibuk bermain game, akses sosial media,  karena tidak paham 

dengan materi yang disampaikan.  

Metode pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran daring 

sebaiknya dilakukan secara sinkron dan asinkron dengan memperhatikan faktor 

peserta didik yang berperan sebagai subjek belajar. Kemampuan serta cara belajar 

peserta didik satu berbeda dengan peserta didik lainnya. Perbedaan tersebut 

menyebabkan adanya kebutuhan yang berbeda dari setiap individu. 

Problem Based Learning (PBL) adalah model pembelajaran berbasis masalah 

dengan model pengajaran yang bercirikan adanya permasalahan nyata sebagai 

konteks untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan keterampilan memecahkan 

masalah serta memperoleh pengetahuan yang menggunakan proyek/kegiatan sebagai 

inti pembelajaran. Peserta didik melakukan mengumpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dilakukan penelitian 

kependidikan dengan judul: PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED 

LEARNING PADA PEMBELAJARAN DARING UNTUK MENINGKATKAN 

KEAKTIFAN  DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 

AKUNTANSI DASAR KELAS X DI SMK MUHAMMADIYAH 1 METRO 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021. 

Dengan penerapan model pembelajaran ini diharapkan peserta didik yang pasif 

dapat menjadi aktif dan termotivasi  serta mampu meningkatkan hasil belajar dengan 

baik. 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah dalam PTK ini adalah : 

Kurangnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran 

Akuntansi Dasar.  
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C. Analisis Masalah 

Dalam proses pembelajaran Akuntansi dasar kelas X Perbankan syariah SMK 

Muhammadiyah 1 Metro siswa tampak pasif dan kurang merespon setiap 

penyampaian materi dan ketika dilakukan evaluasi sebagian besar siswa nilainya 

dibawah KKM. Setelah dianalisis pada proses pembelajaran, ternyata pembelajaran 

banyak berpusat kepada guru bukan siswa sehingga menjadikan siswa hanya sebagai 

pendengar yang pasif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode belajar 

pada mata pelajaran akuntansi dasar kelas X perbankan syariah  SMK 

Muhammadiyah 1 Metro tidak dapat menjadikan peserta didik aktif dalam kegiatan 

pembelajaran oleh karena itu, peneliti akan mencoba menerapkan model 

pembelajaran Problem Based learning untuk meningkatkan keaktifak peserta didik 

dan tentunya diimbangi dengan peningkatan hasil belajar peserta didik.  

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang terdapat pada  penelitian 

adalah sebagai berikut: 

Apakah penerapan Pembelajaran daring dengan Model Problem Based Learning 

dapat  meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik SMKS Muhammadiyah 

1 Metro  materi akuntansi dasar kelas X Semester 1 Tahun pelajaran 2020/2021? 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penerapan model pembelajaran Project Based Learning dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Untuk mendeskripsikan penerapan Pembelajaran daring dengan Model Problem 

Based Learning dalam meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik SMKS 

Muhammadiyah 1 Metro  materi akuntansi dasar kelas X Semester 1 Tahun pelajaran 

2020/2021 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah inovasi penerapan strategi 

pembelajaran dalam proses pembelajaran mata pelajaran Akuntansi Dasar di 

sekolah 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Peserta didik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suasana baru 

dalam kegiatan belajar mengajar sehingga peserta didik tidak merasa bosan 

dengan pembelajaran daring diharapkan peserta didik dapat menjadi lebih aktif 

dan meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menyelesaikan 

masalah dalam belajar. 

b. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat mempermudah proses 

penyampaian materi baik secara teori maupun praktik karena peserta didik 

turut andil dalam pemahaman materi yang akan disampaiakan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Tindakan Kelas 

1. Pengertian Penelitian Tindakan Kelas 

Pengertian penelitian tindakan kelas menurut Suharsimi Arikunto (2006) 

didefinisikan: 

“Sebagai suatu pencermatan terhadap kegiatan pembelajaran berupa sebuah 

tindakan, yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersamaan” 

Pengertian penelitian tindakan kelas menurut Kunandar (2008) didefinisikan: 

“Sebagai penelitian tindakan yang dilakukan di ruang kelas dengan tujuan 

memperbaiki atau meningkatkan mutu proses atau praktik pembelajaran” 

Pengertian penelitian tindakan kelaas menurut Suhardjono (2007) didefinisikan: 

“Suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik atau bersama-sama dengan orang 

lain (kolaborasi) yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki mutu 

proses pembelajaran didalam kelas”. 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai penelitian 

tindakan kelas maka dapat disimpulkan penelitian tindakan kelas adalah suatu 

bentuk penelitian dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan di 

ruang kelas dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan mutu proses atau 

praktik pembelajaran, meningkatkan kualitas dan mengatasai masalah sebagai 

pendidik dalam pengelolaan pembelajaran 
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2. Langkah-langkah Penelitian Tindakan Kelas 

Pelaksanaan penelitian tindakan kelas terdapat empat langkah dalam satu siklus 

pembelajaran yang harus terpenuhi. Keempat langkah ini terus berjalan sampai 

ditemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi.  

Langkah-langkah penelitian tindakan kelas adalah : 

a. Menyusun rancangan tindakan (perencanaan) 

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang dilakukan pada tahap pra PTK, 

rencana tindakan disusun untuk menguji secara empiris hipotesis tindakan yang 

ditentukan. Rencana tindakan ini mencakup semua langkah tindakan secara 

rinci. Segala keperluan pelaksanaan PTK, mulai dari materi/bahan ajar, 

rencana pengajaran yang mencakup metode/ teknik mengajar, serta teknik atau 

instrumen observasi/ evaluasi, dipersiapkan dengan matang pada tahap 

perencanaan ini. Dalam tahap ini perlu juga diperhitungkan segala kendala 

yang mungkin timbul pada saat tahap implementasi berlangsung. Dengan 

melakukan antisipasi lebih dari diharapkan pelaksanaan PTK dapat 

berlangsung dengan baik sesuai dengan hipotesis yang telah ditentukan. 

b. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi (pelaksanaan) dari semua rencana 

yang telah dibuat. Tahap ini, yang berlangsung di dalam kelas, adalah realisasi 

dari segala teori pendidikan dan teknik mengajar yang telah disiapkan 

sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan guru tentu saja mengacu pada 

kurikulum yang berlaku, dan hasilnya diharapkan berupa peningkatan 

efektifitas keterlibatan kolaborator sekedar untuk membantu si peneliti untuk 
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dapat lebih mempertajam refleksi dan evaluasi yang dia lakukan terhadap apa 

yang terjadi dikelasnya sendiri. Dalam proses refleksi ini segala pengalaman, 

pengetahuan, dan teori pembelajaran yang dikuasai dan relevan. 

c. Pengamatan 

Kegiatan observasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Data 

yang dikumpulkan pada tahap ini berisi tentang pelaksanaan tindakan dan 

rencana yang sudah dibuat, serta dampaknya terhadap proses dan hasil 

intruksional yang dikumpulkan dengan alat bantu instrumen pengamatan yang 

dikembangkan oleh peneliti. Pada tahap ini perlu mempertimbangkan 

penggunaan beberapa jenis instrumen ukur penelitian guna kepentingan 

triangulasi data. Dalam melaksanakan observasi dan evaluasi, guru tidak harus 

bekerja sendiri. Dalam tahap observasi ini guru bisa dibantu oleh pengamat 

dari luar (sejawat atau pakar). Dengan kehadiran orang lain dalam penelitian 

ini, PTK yang dilaksanakan menjadi bersifat kolaboratif. Hanya saja pengamat 

luar tidak boleh terlibat terlalu dalam dan mengintervensi terhadap 

pengambilan keputusan tindakan yang dilakukan oleh peneliti. 

d. Refleksi 

Tahapan refleksi merupakan tahapan untuk memproses data yang didapat saat 

dilakukan pengamatan. Data yang didapat kemudian ditafsirkan dan dicari 

eksplanasinya, dianalisis, dan disintesis. Dalam proses pengkajian data ini 

dimungkinkan untuk melibatkan orang luar sebagai kolaborator, seperti halnya 

pada saat observasi. Keterlebatan kolaborator sekedar untuk membantu peneliti 

untuk dapat lebih tajam melakukan refleksi dan evaluasi. Dalam proses refleksi 

ini segala pengalaman, pengetahuan, dan teori instruksional yang dikuasai dan 

relevan dengan tindakan kelas yang dilaksanakan sebelumnya, menjadi bahan 
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pertimbangan dan perbandingan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang 

mantap dan sahih. Proses refleksi ini memegang peran yang sangat penting 

dalam menentukan suatu keberhasilan PTK. Dengan suatu refleksi yang tajam 

dan terpecaya akan didapat suatu masukan yang sangat berharga dan akurat 

bagi penentuan langkah tindakan selanjutnya 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Pengertian Keaktifan Belajar 

Pengertian belajar menurut Sardiman (2004) didefinisikan bahwa aktivitas 

belajar adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan 

berpikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, 

bahwa dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas. Tanpa aktivitas, proses 

belajar tidak mungkin berlangsung dengan baik 

Keaktifan siswa dalam belajar menurut Paul B. Diedrich dalam Sardiman 

(2001: 101) dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

a. Visual activities, yang termasuk didalamnya misalnya membaca, 

memperhatikan gambar demonstrasi, percobaan, pekerjaan orang lain. 

b. Oral activities, seperti: menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi. 

c. Listening activities, sebagai contoh mendengarkan: percakapan, diskusi , 

musik, pidato. 

d. Writing activities, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin. 

e. Drawing activities, misalnya menggambar, membuat grafik, peta, diagram 

f. Motor activities, yang termasuk didalamnya antara lain: melakukan 

percobaan, membuat konstruksi, bermain. 



 
 

11 

 

g.  Mental activities, sebagai contoh misalnya: menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisa, mengambil keputusan. 

h. Emotional activities, seperti: menaruh minat, merasa bosan, gembira, 

bersemangat, bergairah, berani, tenang, gugup. 

Menurut Sudjana (2006: 61) indikator keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal: 

a. Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 

b. Terlibat dalam pemecahan masalah 

c. Bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami 

persoalan yang dihadapinya 

d. Berusaha mencari berbagai informasi yang diperoleh untuk pemecahan 

masalah 

e. Melaksanakan diskusi kelompok 

f. Menilai kemampuan dirinya dan hasil yang diperolehnya 

 

Menurut Djamarah (2010: 84-85), indikator cara belajar siswa aktif dapat dilihat 

dari komponen aktivitas belajar anak didik meliputi: 

a. Anak didik belajar secara individual untuk menerapkan konsep, prinsip, dan 

generalisasi 

b. Anak didik belajar dalam bentuk kelompok untuk memecahkan masalah 

c. Setiap anak didik berpartisipasi dalam melaksanakan tugas belajarnya 

melalui berbagai cara 

d. Anak didik berani mengajukan pendapat. 

e. Ada aktivitas belajar analisis, sintesis, penilaian dan kesimpulan 

f. Antar anak didik terjalin hubungan sosial dalam melaksanakan kegiatan 

belajar 
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g. Setiap anak didik bisa mengomentari dan memberikan tanggapap terhadap 

anak didik lainnya 

h. Setiap anak didik berkesempatan menggunakan berbagai sumber belajar 

yang tersedia 

i. Setiap anak didik berupaya menilai hasil belajar yang dicapainya 

j. Ada upaya dari anak didik untuk bertanya kepada guru dan atau menerima 

pendapat guru dalam kegiatan belajar. 

Sudjana (2006: 37) mengemukakan bahwa ada beberapa ciri yang harus nampak 

dalam proses belajar sehingga dapat mendorong siswa untuk belajar aktif, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Situasi kelas menantang siswa melakukan kegiatan belajar secara bebas 

tetapi terkendali 

b. Guru tidak mendominasi pembicaraan tetapi lebih banyak memberikan 

rangsangan berfikir kepada siswa untuk memecahkan masalah 

c. Guru menyediakan dan mengusahakan sumber belajar bagi siswa 

d.  Kegiatan belajar siswa bervariasi 

e. Hubungan guru dengan siswa sifatnya harus mencerminkan hubungan 

manusiawi 

f. Situasi dan kondisi kelas tidak kaku terikat dengan susunan yang mati tapi 

sewaktu-waktu diubah sesuai dengan kebutuhan siswa 

g. Belajar dilihat dan diukur dari segi proses belajar yang dilakukan 

h. Adanya keberanian siswa mengajukan pendapatnya melalui pertanyaan atau 

pernyataan gagasannya 

i. Guru harus mendorong siswa agar selalu mengajukan pendapatnya secara 

bebas. 
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Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para ahli mengenai keaktifan maka 

dapat disimpulkan keaktifan siswa adalah suatu kegiatan dimana siswa terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran seperti mengomentari dan memberikan 

tanggapap terhadap anak didik lainnya 

 

2. Pengertian Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

Menurut teacher and Education Development ( 2002, hal 116) Problem 

Based Learning (PBL) is method of learning in wich learners first encounter a 

problem followed by a systematic, learned – centered inguiry and reflection 

process. Maksudnya adalah Problem Based Learrning merupakan suatu metode 

pembelajaran di mana yang belajar (pembelajar) bertemu dengan suatu masalah 

yang tersusun secara sistemtis, penemuan berpusat pada pembelajar dan proses 

refleksi.  

Menurut Rusman (2010) menyatakan PBL merupakan proses 

pembelajaran yang berbasiskan suatu masalah yang inovasi dikarenakan disini 

kemampuan mahasiswa benar- benar harus optimal dalam berfikir untuk 

menyelesaikan suatu masalah tersebut secara sistematis dan dikerjakan 

berkelompok. 

Kriteria dari metode PBL adalah : 

a. Pembelajaran yang dipicu permasalahan 

b. Informasi yang diperlukan tidak dijelaskan terlebih dahulu 

c. Masalah diselesaikan dalam kelompok kecil 

d.  Diskusi kelompok difasilitasi oleh fasilitator 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dinyatakan bahwa PBL merupakan 

sebuah model pembelajaran alternative yang dapat diterapkan oleh para pendidik. 
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Tujuan pembelajaran berdasarkan masalah ada tiga, yaitu membantu siswa 

mengembangkan ketrampilan- ketrampilan penyelidik dan pemecahan masalah, 

memberikan kesempatan kepada siswa mempelajari pengalaman-pengalaman dan 

memungkinkan siswa meningkatkan kemampuan berfikir dan menjadi siswa 

mandiri. 

 

Menurut Sugiyanto (2010)  tahapan-tahapan Problem Based Learning 

(PBL) adalah: 

a. Fase I Memberikan orentasi tentang permasalahannya kepada siswa 

b. Fase 2 Mengorganisasikan anak didik untuk meniliti 

c. Fase 3 Membantu menyelidiki secara mandiri atau kelompok 

d. Fase 4 Mengembangkan dan mempresentasikan hasil kerja 

e. Fase 5 Menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah 

 

C. Kerangka Berfikir 

Keberhasilan suatu pembelajaran tidak hanya dilihat dari nilai akhir hasil 

belajar saja namun juga dilihat dari proses pembelajarannya, input yang berkualitas 

tetapi tidak diikuti oleh proses yang sesuai maka output yang dihasilkan belum tentu 

akan berkualitas baik. Keberhasilan belajar mengajar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya yakni model atau metode mengajar yang digunakan oleh guru 

dalam menyampaikan materinya. Model atau metode pembelajaran yang digunakan 

oleh guru dalam mengajar mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian 

keberhasilan belajar. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian belajar adalah 

keaktifan dan keikutsertaan siswa dalam belajar. Pada proses pembelajaran, siswa 

dituntut untuk dapat mengamati, mengukur, dan menggambar kembali sebuah kasus 
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secara mandiri. Hal ini dapat meningkatkan keaktifan dan motivasi belajarnya selama 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan uraian diatas kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berfikir maka dapat dirumuskan 

hipotesis tindakan sebagai berikut: “Model Pembelajaran Problem Based Learning 

dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik  pada mata pelajaran 

Akuntansi dasar di SMKS Muhammadiyah 1 Metro. 

 

Keaktifan dan 

motivasi 

kemampuan 

memecahkan 

masalah siswa 

awal 

Pembelajaran 

dengan 

menggunakan 

model 

Problem 

Based 

Learning 

Keaktifan dan 

motivasi serta 

kemampuan 

memecahkan 

masalah siswa 

meningkat 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian PTK adalah seluruh peserta didik kelas X PBS di 

SMKS Muhammadiyah 1 Metro tahun pelajaran 2020/2021 mata pelajaran Akuntansi 

Dasar  KD 3.6 Menerapkan persamaan dasar akuntansi yang berjumlah 20  peserta 

didik dengan komposisi perempuan 13 siswa dan laki-laki 7 siswa. Penelitian ini 

dilaksanakan pada semester satu tahun pelajaran 2020/2021. 

 

B. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

1. Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di kelas X PBS Program Keahlian Akuntansi dan 

keuangan SMKS Muhammadiyah 1 Metro pada tahun ajaran 2020/2021. 

2. Waktu 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2020 sebanyak dua kali 

pertemuan dengan menggunakan siklus I. Namun apabila indikator keaktifan 

belajar peserta didik belum tercapai maka akan dilanjutkan pada siklus 

selanjutnya 

 

C. Tehnik pengambilan data 

Pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, catatan lapangan, dan tes hasil 

belajar: 

1.    Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan pengajaran dan aktivitas siswa 

selama pembelajaran dengan menggunakan metode Problem Based Learning. Data 

aktivitas siswa diperoleh dengan menggunakan lembar observasi. Setiap aktivitas 

yang dilakukan siswa diberikan tanda (√) pada lembar observasi. 

  

2.   Tes pilihan ganda 

Tes yang digunakan berupa tes di setiap akhir siklus. Tes tersebut dilakukan untuk 

memperoleh data hasil belajar setelah pembelajaran berlangsung. Hasil tes tersebut 
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digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa setelah dilakukan 

pembelajaran dengan mengguna-kan metode Problem Based Learning. 

 

D. Deskripsi Per Siklus 

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus dimana pada setiap siklus dilakukan dalam 2 

pertemuan. Setiap siklus dilakukan dengan 4 tahapan yaitu: perencanaan (planning), 

pelaksanaan (acting), pengamatan (observing), dan refleksi (reflecting). Pelaksanaan 

pembelajaran pada setiap pertemuan meliputi 3 tahapan kegiatan yaitu kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. Pembelajaran dilakukan untuk 

mengetahui keaktifan peserta didik. 

1. Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dengan menggunakan model pembelajaran problem 

based learning. Mata pelajaran yang dipilih adalah Akuntansi dasar pada 

Kompetensi Dasar (KD) 3.6  Menerapkan persamaan dasar akuntansi 4.6  

Membuat persamaan dasar akuntansi 

Berikut adalah tahap-tahap dalam pelaksanaan siklus I: 

a. Perencanaan (Plan) 

Pada tahap perencanaan dilakukan berbagai persiapan dan perencanaan yang 

terdiri dari: 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan model 

PBL. 

2) Berdiskusi dengan teman sejawat tentang pembuatan media dan bahan 

ajar.  

3) Menyiapkan media dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

4) Merancang instrumen pedoman observasi dan soal. 

b. Pelaksanaan (Action) 
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Tahap pelaksanaan dan pengamatan adalah kegiatan inti dari penelitian 

tindakan kelas ini, karena proses di dalamnya meliputi kegiatan penerapan 

model pembelajaran Problem Based Learning yang telah disiapkan untuk 

meningkatkan keaktifan  peserta didik kelas X PBS SMKS Muhammadiyah 1 

Metro pada mata pelajaran akuntansi dasar. Pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, peneliti akanberperan sebagai guru yang mengajar dikelas dengan 

menggunakan metode pembelajaran PBL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

c. Pengamatan (Observation) 

Observasi meliputi pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan berdasarkan lembar observasi yang telah disusun. 

 

d. Refleksi (Reflection) 

Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut : 

1) Mengamati metode pembelajaran yang telah dilakukan. 

2) Mengidentifikasi faktor-faktor kemudahan dan hambatan guru dalam 

pembelajaran daring. 

3) Merumuskan alternatif tindakan selanjutnya. 

4) Memperbaiki media pembelajaran. 

5) Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan media yang telah 

diperbaiki untuk dilaksanakan di siklus berikutnya. 

Setelah pelaksanaan tindakan dan pengamatan telah selesai, maka 

didapatlah data-data baik lembar observasi yang harus segera diolah sehingga 

dapat diputuskan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Jika hasil olah 

data telah memenuhi target yang ingin dicapai sesuai dengan indikator 

keberhasilan pembelajaran yang telah ditentukan maka proses tindakan bisa 
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dihentikan, namun jika belum mencapai target maka tindakan dilanjutkan pada 

siklus berikutnya guna untuk perbaikan. 

 

2. Siklus II 

Penelitian pada siklus II ini merupakan perbaikan dari kegiatan pembelajaran pada 

siklus I. 

 Langkah-langkah kegiatan penelitian pada siklus II ini adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Kegiatan perencanaan dalam siklus II ini terdiri dari kegiatan identifikasi masalah 

yang masih terjadi pada siklus I dan solusi perbaikan apabila ada kekurangan pada 

siklus I. 

2. Pelaksanaan 

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki kekurangan yang 

masih terjadi pada siklus I yang menyebabkan belum terjadinya peningkatan yang 

maksimal dari aktivitas dan hasil belajar siswa. 

3. Pengamatan  

Pengamatan yang dilakukan dalam siklus II sama halnya dilakukan pada siklus I yaitu 

sejauh mana model Problem Based Learning dapat meningkatkan aktivitas dan hasil 

belajar siswa. 

4. Refleksi 

Refleksi dalam siklus II ini mengulas secara kritis tentang perubahan yang terjadi 

setelah adanya tindakan dari kegiatan pembelajaran dengan adanya perbaikan dari 

siklus II yang telah dilaksanakan. Hasil dari siklus II ini diharapkan terjadi 

peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa sesuai dengan indikator keberhasilan 

yang telah ditetapkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 
A. HASIL PENELITIAN 

Penelitian berlangsung selama dua pertemuan dalam dua siklus. Adapun waktu 

pelaksanaan penelitian adalah siklus 1 dilakukan pada hari selasa tanggal 03 November 

2020 pada jam ke 1-4 materi pengertian dan analisis transaksi persamaan dasar 

akuntansi dan siklus 2 dilakukan pada hari Jum’at tanggal 13 November 2020 pada jam 

ke 1-4 materi membuat persamaan dasar akuntansi.  

Kelas yang menjadi objek dalam penelitian adalah kelas X  jurusan Perbankan 

Syariah SMK Muhammadiyah 1 Metro mata pelajaran akuntansi dasar yang berjumlah 

20  peserta didik dengan komposisi perempuan 13 siswa dan laki-laki 7 siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester satu tahun pelajaran 2020/2021. 

1. DESKRIPSI PADA SIKLUS I 

 

1) Perencanaan Tindakan 

 

Langkah-langkah yang ditempuh pada tahap perencanaan ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan model 

PBL. 

2) Berdiskusi dengan teman sejawat tentang pembuatan media dan bahan 

ajar.  

3) Menyiapkan media dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

4) Merancang instrumen pedoman observasi dan soal. 
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2)  Pelaksanaan Tindakan 

Dengan menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning pada 

siklus 1 pertemuan satu yang diajarkan adalah pokok bahasan pengertian 

dan analisis transaksi pada persamaan dasar akuntansi, langkah- langkah 

yang dilakukan penelitian ini adalah : 

a. Kegiatan pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa 

2. Guru dan siswa berdo’a sebelum memulai kegiatan belajar 

3. Guru memberi motivasi belajar kepada siswa. 

4. Guru mengirimkan daftar kehadiran siswa dan soal pre test pada google 

classroom sebelum zoom meeting 

5. Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 

b. Kegiatan Inti 

1. Mengidentifikasi masalah (Mengamati). 

Peserta didik mengamati dan melihat tayangan tentang pengertian dan 

analisis transaksi persamaan dasar akuntansi dalam kehidupan sehari-

hari. Guru menyampaikan KD, IPK, tujuan serta materi pembelajaran. 

Peserta didik di berikan permasalahan yang akan dipecahkan terkait 

materi. 

2. Menetapkan masalah  (Menanya). 

Guru memastikan setiap peserta didik memahami masalah yang harus 

diselesaikannya; Guru menyampaikan teknis pembelajaran yaitu 

membaca materi, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas mandiri dan 

penilaian tugas. Peserta didik diberikan kesempatan bertanya apabila 

terdapat kesulitan dalam pengerjaaan tugas dan teknis pembelajaran 

melalui chat pada google classroom atau WAG. 

3. Mengembangkan solusi (Mengumpulkan Informasi). 
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Peserta didik di berikan   materi berupa ppt, modul dan LKPD tentang 

persamaan dasar akuntansi yang telah diunggah ke google classroom 

dan WAG, Peserta didik menyimak dan mempelajari  materi secara 

mandiri melalui modul dan PPT yang telah disediakan di google 

classroom, lalu peserta didik mengidentifikasinya. 

Peserta didik mengumpulkan informasi menggunakan komputer (laptop 

atau smartphone) mengenai materi persamaan dasar akuntansi dengan 

mencari sumber lain di internet. Peserta didik berdiskusi dalam 

kelompok tentang solusi yang terbaik dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dan guru membimbing kegiatan diskusi 

4. Melakukan Tindakan strategis (Menalar). 

Peserta didik menyelesaikan tugas kelompok lalu guru meminta 

masing-masing kelompok untuk menampilkan hasil pekerjaan dengan 

penuh percaya diri dan Peserta didik yang lain diminta untuk 

menanggapi hasil tersebut 

5. Melihat dan mengevaluasi (Mengkomunikasikan). 

Masing-masing peserta didik belajar untuk merevisi hasil kerja sesuai 

dengan tanggapan,kritik dan saran dengan tepat dan benar pada saat 

zoom meeting 

 

c. Kegiatan Penutup 

1. Guru meminta salah satu siswa menarik kesimpulan dari hasil 

pembelajaran 

2. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran, dan motivasi untuk tetap 

semangat  

3. Guru memberikan informasi materi pembelajaran untuk pertemuan 

selanjutnya. 



 
 

25 

 

4. Guru mempersilahkan siswa untuk berdoa, menutup kegiatan 

pembelajaran hari ini  

5. Guru mengucapkan salam penutup 

 

3)  Observasi Tindakan 

Setiap aktivitas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung semuanya diamati melalui lembar observasi pengamatan 

aktivitas siswa. Pengamatan dilakukan oleh Ibu Lilin septiana, S.E. sebagai 

guru bidang studi akuntansi dasar di kelas X perbankan syariah. 

Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan apakah penerapan model 

pembelajaran problem based learning sudah sesuai dengan skenario 

pembelajaran yang direncanakan. Adapun hal-hal yang diamati : 

 

1. Keaktifan bertanya kepada guru 
 

Tabel 4.1 Hasil Observasi keaktifan bertanya siswa 
 
 

No Kriteria Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak aktif 3 25,0 % 

2 Cukup aktif 6  50,0 % 

3 Sangat aktif 3 25,0 % 

 Jumlah 12 100 % 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan siswa sebanyak 12 siswa 

yang mengikuti zoom meeting, sebanyak 3 siswa (25,0%) tidak aktif bertanya kepada 

guru, 6 siswa (50,0%) cukup aktif bertanya dengan guru, dan 3 siswa (25,0%) sangat aktif 

dalam bertanya kepada guru. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa cukup 

aktif dalam bertanya kepada guru. 
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2. Menjawab pertanyaan guru 
 

Tabel 4.2 Hasil observasi menjawab pertanyaan guru 
 

 

No Kriteria Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak aktif 3 25,0 % 

2 Cukup aktif 4  33,4 % 

3 Sangat aktif 5 41,6 % 

 Jumlah 12 100 % 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan siswa sebanyak 12 siswa 

yang mengikuti zoom meeting, sebanyak 3 siswa (25,0%) tidak aktif menjawab 

pertanyaan guru, 4 siswa (33,4%) cukup aktif menjawab pertanyaan guru, dan 5 

siswa (41,6%) sangat aktif dalam menjawab pertanyaan guru. Maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar siswa sangat aktif dalam menjawab pertanyaan 

guru 

3. Berdiskusi kelompok 

 

Tabel 4.3 Hasil observasi diskusi kelompok 
 
 

No Kriteria Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak aktif 3 25,0 % 

2 Cukup aktif 6  50,0 % 

3 Sangat aktif 3 25,0 % 

 Jumlah 12 100 % 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan siswa sebanyak 12 siswa 

yang mengikuti zoom meeting, sebanyak 3 siswa (25,0%) tidak aktif berdiskusi 

kelompok, 6 siswa (50,0%) cukup aktif berdiskusi kelompok, dan 3 siswa (25,0%) sangat 

aktif dalam berdiskusi kelompok. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa 

cukup aktif dalam berdiskusi kelompok. 
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4. Motor Activities (Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru) 
 

Tabel 4.4 Hasil Motor Activities 

 

No Kriteria Jawaban Jumlah Persentase 

1 Kurang Baik 5 25,0 % 

2 Cukup Baik 7 35,0 % 

3 Baik 3 15,0 % 

4 Sangat Baik 5 25,0 % 

 Jumlah 20 100 % 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan siswa sebanyak 20siswa 

yang mengerjakan soal tes pilihan ganda, sebanyak 5 siswa (25,0%) kurang baik dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, 7 siswa (35,0%) cukup baik dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan guru, 3 siswa (15,0%) baik dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

guru dan 5 siswa (25,0%) sangat baik dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa cukup baik dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan guru. 

Diakhir pertemuan setelah penggunaan Model Pembelajaran problem based 

learning, siswa diberi tes untuk mengetahui hasil belajar siswa. Berdasarkan dari hasil 

belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada lampiran serta persentase ketuntasan belajar 

siswa yang telah tuntas belajar dan belum tuntas belajar pada tabel 4.5 sebagai berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Belajar Siswa Pada Siklus I 

 
No Nilai Frekuensi Persentase 

1 100 1 5,0% 

2 90 2 10,0% 

3 80 2 10,0% 

4 75 3 15,0% 

5 70 7 35,0% 

6 65 2 10,0% 

7 60 2 10,0% 

8 50 1 5,0% 

Jumlah 20 100 % 

 
Dari tabel diatas dilihat bahwa pencapaian hasil belajar yang diperoleh siswa 

dimana 9 orang siswa yang mencapai nilai ketuntasan dimana KKM yang telah ditetapkan 
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adalah 75. Dapat dilihat 1 orang siswa mendapat nilai 90 dengan persentase 5,0%,  nilai  

85  berjumlah  2  orang siswa dengan persentase 10,0%, nilai 80 berjumlah 3 orang siswa 

dengan persentase 15,0%, nilai  75 berjumlah 3 orang siswa dengan persentase 15,0%, 

nilai 70 berjumlah 6 orang siswa dengan persentase 30,0%, nilai 65 berjumlah 2 orang 

siswa dengan persentase 10,0%, nilai 60 berjumlah 2 orang siswa dengan persentase 

10,0%, nilai 55 berjumlah 1 orang siswa dengan persentase 5,0%. 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada hasil tes siklus I masih 

terdapat beberapa siswa yang mendapat nilai rendah. Berikut ini adalah tabel 4.6 

perolehan ketuntasan belajar siswa kelas X PBS pada siklus I. 

Tabel 4.6 Ketuntasan Siswa Kelas X PBS Pada Siklus I 

 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase Keterangan 

1 ≥ 75 9 45,0% Tuntas 

2 < 75 11 55,0% Tidak Tuntas 

 Jumlah 20 100 %  

 
 

            Dari tabel  diatas, dari 20 siswa yang ada di kelas X PBS terdapat 

 

9 siswa (45,0%) yang telah mencapai nilai tuntas dan terdapat 11 siswa (55,0%) yang 

tidak mencapai nilai ketuntasan KKM yaitu 75. 

 

4)  Refleksi 

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan tindakan pada siklus I belum 

berhasil. Sehingga peneliti, observer dan guru melakukan refleksi agar pada 

siklus II hasilnya akan lebih baik jika dibandingkan dengan siklus I. 

Beberapa hal yang dinilai menyebabkan belum berhasilnya tindakan yang 

dilakukan pada siklus I diantaranya adalah karena peserta didik belum 

terbiasa dengan model pembelajaran Problem Based Learning, peserta didik 

belum terbiasa melakukan analisa pemecahan masalah dalam pembelajaran 

serta susahnya jaringan internet untuk pembelajaran daring membuat 

peserta didik kebingungan. Hal ini dijadikan pelajaran untuk dilakukan 

perbaikan. Sehingga pada siklus selanjutnya akan lebih baik lagi. Pada 

siklus II terlebih dahulu peserta didik akan diberi pengarahan tentang 

kegiatan apa saja yang akan dilakukan pada saat pembelajaran.  
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2. DESKRIPSI PADA SIKLUS II 

1) Perencanaan Tindakan 

 

Langkah-langkah yang ditempuh pada tahap perencanaan ini adalah sebagai 

berikut : 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menggunakan model 

PBL. 

2) Berdiskusi dengan teman sejawat tentang pembuatan media dan bahan ajar.  

3) Menyiapkan media dan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). 

4) Merancang instrumen pedoman observasi dan soal. 

2) Pelaksanaan Tindakan 

Dengan menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning pada 

siklus 1 pertemuan satu yang diajarkan adalah pokok bahasan pengertian dan 

analisis transaksi pada persamaan dasar akuntansi, langkah- langkah yang 

dilakukan penelitian ini adalah : 

a. Kegiatan pendahuluan 

1) Guru mengucapkan salam dan menanyakan kabar siswa 

2) Guru dan siswa berdo’a sebelum memulai kegiatan belajar 

3) Guru memberi motivasi belajar kepada siswa. 

4) Guru mengirimkan daftar kehadiran siswa dan soal pre test pada 

google classroom sebelum zoom meeting 

5) Guru menyampaikan topik dan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai 
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b. Kegiatan Inti 

1) Mengidentifikasi masalah (Mengamati). 

       Peserta didik mengamati dan melihat tayangan tentang analisis 

pencatatan persamaan dasar akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru menyampaikan KD, IPK, tujuan serta materi pembelajaran. 

Peserta didik di berikan permasalahan yang akan dipecahkan terkait 

materi. 

2) Menetapkan masalah  (Menanya). 

      Guru memastikan setiap peserta didik memahami masalah yang harus 

diselesaikannya; Guru menyampaikan teknis pembelajaran yaitu 

membaca materi, berdiskusi, dan menyelesaikan tugas mandiri dan 

penilaian tugas. Peserta didik diberikan kesempatan bertanya apabila 

terdapat kesulitan dalam pengerjaaan tugas dan teknis pembelajaran 

melalui chat pada google classroom atau WAG. 

3) Mengembangkan solusi (Mengumpulkan Informasi). 

Peserta didik di berikan   materi berupa ppt, modul dan LKPD tentang 

persamaan dasar akuntansi yang telah diunggah ke google classroom 

dan WAG, Peserta didik menyimak dan mempelajari  materi secara 

mandiri melalui modul dan PPT yang telah disediakan di google 

classroom, lalu peserta didik mengidentifikasinya. 

Peserta didik mengumpulkan informasi menggunakan komputer 

(laptop atau smartphone) mengenai materi persamaan dasar akuntansi 

dengan mencari sumber lain di internet. Peserta didik berdiskusi 

dalam kelompok tentang solusi yang terbaik dalam menyelesaikan 

permasalahan yang dihadapi dan guru membimbing kegiatan diskusi 

4) Melakukan Tindakan strategis (Menalar). 
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Peserta didik menyelesaikan tugas kelompok lalu guru meminta 

masing-masing kelompok untuk menampilkan hasil pekerjaan dengan 

penuh percaya diri dan Peserta didik yang lain diminta untuk 

menanggapi hasil tersebut 

5) Melihat dan mengevaluasi (Mengkomunikasikan). 

Masing-masing peserta didik belajar untuk merevisi hasil kerja sesuai 

dengan tanggapan,kritik dan saran dengan tepat dan benar pada saat 

zoom meeting 

 

c. Kegiatan Penutup 

1) Guru meminta salah satu siswa menarik kesimpulan dari hasil 

pembelajaran 

2) Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran, dan motivasi untuk tetap 

semangat  

3) Guru memberikan informasi materi pembelajaran untuk pertemuan 

selanjutnya. 

4) Guru mempersilahkan siswa untuk berdoa, menutup kegiatan 

pembelajaran hari ini  

5) Guru mengucapkan salam penutup 

3) Observasi Tindakan 

Setiap aktivitas yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung semuanya diamati melalui lembar observasi pengamatan 

aktivitas siswa. Pengamatan dilakukan oleh Ibu Lilin septiana, S.E. sebagai 

guru bidang studi akuntansi dasar di kelas X perbankan syariah. Pengamatan 

ini dilakukan dengan tujuan apakah penerapan model pembelajaran problem 

based learning sudah sesuai dengan skenario pembelajaran yang 

direncanakan. Adapun hal-hal yang diamati : 
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1. Keaktifan bertanya kepada guru 
 

Tabel 4.7 Hasil Observasi keaktifan bertanya siswa 
 
 

No Kriteria Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak aktif 2 13,3 % 

2 Cukup aktif 5 33,3 % 

3 Sangat aktif 8 53,4 % 

 Jumlah 15 100 % 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan siswa sebanyak 15 siswa 

yang mengikuti zoom meeting, sebanyak 2 siswa (13,3%) tidak aktif bertanya kepada 

guru, 5 siswa (33,3%) cukup aktif bertanya dengan guru, dan 8 siswa (53,4%) sangat aktif 

dalam bertanya kepada guru. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa sangat 

aktif dalam bertanya kepada guru. 

2. Menjawab pertanyaan guru 
 

Tabel 4.8 Hasil observasi menjawab pertanyaan guru 
 

 

No Kriteria Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak aktif 2 13,4 % 

2 Cukup aktif 4  26,6 % 

3 Sangat aktif 9 60,0 % 

 Jumlah 15 100 % 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan siswa sebanyak 15 siswa 

yang mengikuti zoom meeting, sebanyak 2 siswa (13,4%) tidak aktif menjawab 

pertanyaan guru, 4 siswa (26,6%) cukup aktif menjawab pertanyaan guru, dan 9 

siswa (60,0%) sangat aktif dalam menjawab pertanyaan guru. Maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar siswa sangat aktif dalam menjawab pertanyaan 

guru 

 

 



50 
 

50 

 

 
3. Berdiskusi kelompok 

 

Tabel 4.9 Hasil observasi diskusi kelompok 
 
 

No Kriteria Jawaban Jumlah Persentase 

1 Tidak aktif 3 20,0 % 

2 Cukup aktif 4  26,6 % 

3 Sangat aktif 8 53,4 % 

 Jumlah 15 100 % 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan siswa sebanyak 15 siswa 

yang mengikuti zoom meeting, sebanyak 3 siswa (20,0%) tidak aktif berdiskusi 

kelompok,4 siswa (26,6%) cukup aktif berdiskusi kelompok, dan 8 siswa (53,4%) sangat 

aktif dalam berdiskusi kelompok. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa 

sangat aktif dalam berdiskusi kelompok. 

 

4. Motor Activities (Mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru) 
 

Tabel 4.10 Hasil Motor Activities 

 

No Kriteria Jawaban Jumlah Persentase 

1 Kurang Baik 2 10,0 % 

2 Cukup Baik 3 15,0 % 

3 Baik 5 25,0 % 

4 Sangat Baik 10 50,0 % 

 Jumlah 20 100 % 

 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari keseluruhan siswa sebanyak 20siswa 

yang mengerjakan soal tes pilihan ganda, sebanyak 2 siswa (10,0%) kurang baik dalam 

mengerjakan tugas yang diberikan guru, 3 siswa (15,0%) cukup baik dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan guru, 5 siswa (25,0%) baik dalam mengerjakan tugas yang diberikan 

guru dan 10 siswa (50,0%) sangat baik dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru. 

Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa sangat baik dalam mengerjakan 

tugas yang diberikan guru. 
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Diakhir pertemuan setelah penggunaan Model Pembelajaran problem based 

learning, siswa diberi tes untuk mengetahui hasil belajar siswa. Berdasarkan dari hasil 

belajar siswa pada siklus II dapat dilihat pada lampiran serta persentase ketuntasan belajar 

siswa yang telah tuntas belajar dan belum tuntas belajar pada tabel 4.11 sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Hasil Belajar Siswa Pada Siklus II 

 
No Nilai Frekuensi Persentase 

1 100 7 35,0% 

2 90 3 15,0% 

3 80 3 15,0% 

4 75 2 10,0% 

5 70 3 15,0% 

6 60 2 10,0% 

Jumlah 20 100 % 

 
Dari tabel diatas dilihat bahwa pencapaian hasil belajar yang diperoleh siswa 

dimana 15 orang siswa yang mencapai nilai ketuntasan dimana KKM yang telah 

ditetapkan adalah 75. Dapat dilihat 7 orang siswa mendapat nilai 100 dengan persentase 

35,0%,  nilai  90  berjumlah  3  orang siswa dengan persentase 15,0%, nilai 80 berjumlah 

3 orang siswa dengan persentase 15,0%, nilai  75 berjumlah 2 orang siswa dengan 

persentase 10,0%, nilai 70 berjumlah 3 orang siswa dengan persentase 15,0%, dan nilai 

60 berjumlah 2 orang siswa dengan persentase 10,0%. 

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada hasil tes siklus II sudah 

mencapai hasil belajar yang diinginkan. Berikut ini adalah tabel 4.12 perolehan 

ketuntasan belajar siswa kelas X PBS pada siklus I. 

Tabel 4.12 Ketuntasan Siswa Kelas X PBS Pada Siklus II 

 

No Nilai Jumlah Siswa Persentase Keterangan 

1 ≥ 75 15 75,0% Tuntas 

2 < 75 5 25,0% Tidak Tuntas 

 Jumlah 20 100 %  

 

            Dari tabel  diatas, dari 20 siswa yang ada di kelas X PBS terdapat 

 

15 siswa (75,0%) yang telah mencapai nilai tuntas dan terdapat 5 siswa (25,0%) yang 

tidak mencapai nilai ketuntasan KKM yaitu 75. 
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4)  Refleksi 

Berdasarkan data di atas, dapat dikatakan tindakan pada siklus II sudah 

berhasil. Data tersebut menunjukan bahwa ada peningkatan skor dari siklus 

I ke siklus II, meskipun ada beberapa peserta didik yang masih termasuk 

dalam peserta didik yang memperoleh skor terendah atau belum tuntas. 

Pada siklus II ini, skor dapat melampaui kiteria ketuntasan yang diharapkan 

yakni masuk dalam kategori tinggi 75% siswa tuntas dalam hasil belajar 

dan siswa sangat aktif pada 4 komponen observasi yang dilakukan. Jadi 

dengan demikian pembelajaran dengan model PBL dapat dikatakan 

meningkatkan keaktifan  dan hasil belajar peserta didik.
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 
 

1. Pembahasan Hasil Tindakan 

Penelitian ini menerapkan pembelajaran model Problem Based Learning pada mata 

pelajaran Persamaan Dasar Akuntansi. Pembelajaran tersebut dilaksanakan untuk 

meningkatkan keaktifan  dan hasil belajar peserta didik kelas X PBS di SMK 

Muhammadiyah 1 Metro. Tahapan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut : 

a) Persiapan Pembelajaran 

Pada tahap ini, guru mempersiapkan materi yang akan disampaikan melalui 

emodul dan media yang akan digunakan. Peserta didik di berikan permasalahan 

yang akan dipecahkan terkait materi 

b) Penyajian Materi 

Guru menyampaikan  materi dengan menggunakan slide PPT. Peserta didik 

mengamati dan melihat tayangan. Jika ada yang belum jelas peserta didik  

berdiskusi dengan guru. 

c) Kegaiatan Belajar Mandiri 

Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengerjakan lembar kerja peserta 

didik dan mengerjakan evaluasi . Peserta didik diminta untuk mengerjakan 

dengan maksimal. Jika memiliki kesulitan peserta didik berdiskusi dengan guru 

melalui chat. 

d) Presentasi 
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Setelah kegiatan belajar dan tugas  mandiri selesai, perwakilan peserta didik  

memaparkan hasil kinerjanya, dan peserta didik lain dapat  menyanggah 

maupun memberikan saran dan masukkan  kepada peserta didik  tersebut. 

e) Penarikan Kesimpulan 

Setelah peserta didik mempresentasikan hasil kerja, guru dan peserta didik 

melakukan penarikan kesimpulan dari materi yang dipelajari. 

 

Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning, menunjukkan adanya 

peningkatan keaktifan belajar dari siklus I ke siklus II.  Berdasarkan pehitungan skor 

keaktifan belajar peserta didik diketahui bahwa skor meningkat pada siklus I ke 

siklus II. berikut rincian hasil observasi dan angket motivasi peserta didik : 

1. Hasil Observasi 

Observasi keaktifan peserta didik dilakukan peneliti yang dibantu oleh satu orang 

observer. Observasi dilakukan kepada seluruh peserta didik kelas X PBS pada saat 

pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan dua kali pada saat siklus I dan 

siklus II. Hasil observasi pada siklus I maupun siklus II menghasilkan persentase 

skor tiap indikator yang diamati. Kemudian persentase tersebut dihitung skor rata-

ratanya dan dihitung persentase peningkatan tiap indikator maupun pada skor rata-

ratanya. Sehingga kedua siklus dapat diamati seberapa besar persentase 

peningkatannya. Berikut Perbandingan observasi siklus I dan siklus II 
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No Indikator Keaktifan 

Presentase Skor 

Keaktifan 

Presentase 

Peningkatan 

Siklus 1 Siklus 2 

1  Keaktifan bertanya kepada guru 25,0% 53,4% 28,4% 

2  Menjawab pertanyaan guru 41,6% 60,0% 18,4% 

3  Berdiskusi  25,0% 53,4% 28,4% 

4  
Mengerjakan tugas yang 

diberikan guru 
25,0% 50,0% 

25,0% 

Jumlah 116,6 216,8 100,2 

 

 

2. Hasil Belajar 

Berikut Perbandingan hasil belajar siklus I dan siklus II 

No  Kategori 
Presentase 

Peningkatan 
Siklus I Siklus 2 

1  Tuntas 9 siswa 15 siswa 6 siswa 

2  Tidak Tuntas 11 siswa 5 siswa  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

Pembelajaran dengan menggunakan model Problem Based Learning pada pembelajaran 

Akuntansi Dasar kelas X PBS  SMK Muhammadiyah 1 Metro dapat meningkatkan keaktifan dan 

hasil belajar peserta didik dilihat dari peningkatan dari siklus I ke siklus II. 

B. Saran 

1. Bagi Sekolah 

Dapat memberikan informasi tentang pentingnya mendukung terlaksananya berbagai 

model pembelajaran dengan mensosialisasikan kepada semua guru. Dapat memberikan informasi 

tentang pentingnya mendukung terlaksananya berbagai model pembelajaran dengan mengambil 

kebijakan untuk menerapkan model pembelajaran yang menunjang kurikulum 2013. 

2. Bagi Guru 

a. Guru meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan dan menyampaikan materi 

serta dalam mengelola kelas dengan menerapkan pembelajaran inovatif, sehingga proses 

dan hasil pembelajaran dapat terus meningkat seiring dengan peningkatn kemampuan 

yang dimilikinya 

b. Guru mengembangkan model dan metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk 

aktif berpartisipasi dan lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. 

3. Bagi Siswa 
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a. Siswa meningkatkan keaktifan kerja sama dalam arti yang positif, baik dengan guru 

maupun dengan siswa lain dalam proses belajar mengajar.  

b. Siswa meningkatkan ketrampilan berkomunikasi yang baik dimana hal ini pada akhirnya 

akan sangat bermanfaat bagi siswa terutama dalam meningkatkan rasa percaya diri akan 

kemampuan yang dimiliki dalam menjalani kehidupan dimasa yang akan datang 

4. Bagi peneliti Selanjutnya 

Untuk mengenalkan dan memanfaatkan model Problem Based Learning kepada siswa 

sebagai alternative penggunaan media yang efektif dan peneliti dapat lebih memahami 

penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatkan keaktifan siswa 

dengan baik. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SMK MUHAMMADIYAH 1 METRO  

Mata Pelajaran : AKUNTANSI DASAR 

Bidang Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN 

Program Keahlian : AKUNTANSI DAN KEUANGAN 

Komp. Keahlian : PERBANKAN SYARIAH 

Kelas : X  

Tahun Pelajaran : 2020 - 2021 

AlokasiWaktu        : 12 X 45 Menit ( 2 X pertemuan ) 

 

A. Kompetensi Inti 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.  

KI 2: Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin,tanggungjawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari 

solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

KI 3: Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora 

dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian dalam bidangkerja yang spesifik untuk memecahkan masalah.  

KI 4: Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan 

kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. 

 

B. Kompetensi Dasar  

3.6 KD pada KI pengetahuan 

      Menerapkan persamaan dasar akuntansi  

4.6 KD pada KI keterampilan 

           Membuat persamaan dasar akuntansi 

 

C. IndikatorPencapaianKompetensi 

1. Indikator KD pada KI Pengetahuan 

3.6.1 Menjelaskan (C2) Pengertian dan Konsep persamaan dasar akuntansi 

3.6.2 Menerapkan (C3) analisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi 

LAMPIRAN 1 
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3.6.3 Melatih (C4) pencatatan persamaan dasar akuntansi  

 

 

2. Indikator KD pada KI Keterampilan 

4.6.1 Menyesuaikan (P1) persamaan dasar akuntansi 

4.6.2 Membuat (P2) persamaan dasar akuntansi  

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui tayangan slide dan diskusi: 

1. Peserta didik dapat Menjelaskan (C2) Pengertian dan konsep persamaan dasar akuntansi dengan benar 

2. Peserta didik dapat Menerapkan(C3) analisis transaksi dalam persamaan dasar akuntansi dengan benar 

3. Peserta didik dapat Melatih(C4) pencatatan (membuat) persamaan dasar akuntansi dengan teliti 

4. Peserta didik dapat Menyesuaikan (P1) persamaan dasar akuntansi dengan benar 

5. Peserta didik dapat Membuat (P2) persamaan dasar akuntansi samaan dasar akuntansi dengan benar  

E. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian dan konsep persamaan dasar akuntansi 
2. Analisis transaksi pada persamaan dasar akuntansi 
3. Mencatat/membuat laporan keuangan sederhaana dalam persamaan dasar akuntansi  

 

F. Model dan Metode 

1. Pendekatan Pembelajaran : Pendekatan Saintifik 

2. Model Pembelajaran         : Problem Based Learning 

3. Metode Pembelajaran       : 

• Presentasi  

• Diskusi dan menggali informasi digital 

• Penugasan dan Penyelesaian masalah 
 
 

G. KegiatanPembelajaran 

Pertemuan ke : 1 

Langkah-Langkah Pembelajaran 
Waktu 

1. Pendahuluan 

1. Guru menyampaikan salam pada grup/google meet selanjutnya 

peserta didik menjawab salam.(religius) 

2. Guru meminta peserta didik berdoa bersama dari rumah masing-

masing sebelum memulai pelajaran  dan memulai gerakan literasi 

dengan membaca al qur’an. (religious dan literasi) 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan mengirimkan 

absen melalui google classroom. 

4. Guru menyampaikan informasi cakupan materi pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang 

akan dicapai sesuai silabus. 

15 

Menit 
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6. Guru memberikan pre tes pada google classroom 

2. Kegiatan Inti 

Mengidentifikasi masalah; 

(Mengamati) 

 

1. Guru mengunggah berkas pada google 

classroom berupa slide power point yang 

berisi apersepsi dan materi 

prinsip,konsep dan analisis transaksi 

persamaan dasar akuntansi yang harus 

dipecahkan oleh siswa. 

2. Secara individu peserta didik mengakses 

dan mencermati slide yang telah 

diunggah 

3. Guru menugaskan peserta didik untuk 

mencari referensi tambahan pada internet 

tentang  prinsip,konsep dan analisis 

transaksi persamaan dasar akuntansi . 
(Menumbuhkan kecakapan abad 21; 

belajar mandiri) 

4. Peserta didik berdiskusi dengan guru dan 

sesama peserta didik tentang  
prinsip,konsep dan analisis transaksi 

persamaan dasar akuntansi pada grup 

whatsapp/ form digital lainnya. 

(Menumbuhkan kecakapan abad 21; 

berpikir krtitis) 

 

150 

menit  

Menetapkan masalah; 

(Menanya) 

5. Guru mengunggah slide power point 

yang berisi soal/masalah tentang prinsip 

dan konsep persamaan dasar 

akuntansi pada google classroom yang 

dibagi dalam beberapa kelompok. 

6. Peserta didik mengakses permasalahan 

dan menentukan letak permasalahan 

yang harus diselesaikan berdasarkan 

permasalahan yang diberikan secara 

kolektif sesuai dengan kelompok yang 

sudah ditentukan 

7. Peserta didik menanyakan terkait hal-hal 

yang belum dipahami 

 

Mengembangkan solusi; 

(Mengumpulkan 

Informasi) 

 

8. Peserta didik berdiskusi di grup 

whatsapp untuk mengecek pandangan 

dan bertukar pikiran dengan teman 

kelompoknya mengenai permasalahan 

yang sedang dibahas berdasarkan 

literatur dan pengetahuan yang 

dimilikinya. 
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9. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok 

tentang solusi yang terbaik dalam 

menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi (menumbuhkan karakter 

mandiri dan kerjasama) 

 

Melakukan tindakan 

strategis; (Menalar) 

 

10. Salah satu kelompok tampil untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

dalam pertemuan daring di aplikasi zoom 

cloud meetings. (menumbuhkan karakter 

komunikatif). 

 

11. Peserta didik di kelompok lain 

memperhatikan proses presentasi. 

12. Guru mempersilahkan peserta didik lain 

untuk bertepuk tangan setelah presentasi 

selesai (menunbuhkan karakter 

menghargai prestasi). 

 

Melihat ulang dan 

mengevaluasi; 

(mengkomunikasikan) 

 

13. Peserta didik dipersilahkan untuk 

memberikan komentar terhadap hasil 

presentasi temannya dan dipersilahkan 

mengoreksi bila ada kesalahan. 

 

3. Penutup (15 menit) 

 

1. Guru menginstruksikan peserta didik untuk membuat rangkuman materi belajar 

dengan metode tanya jawab dan mengunggahnya pada google classroom di tautan 

yang sudah disediakan. 

2. Guru melakukan refleksi sebagai penguatan dari kegiatan pembelajaran hari ini 

3. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran di aplikasi zoom calud meetings, dan 

memotivasi peserta didik untuk tetap semangat belajar dalam rangka mempersiapkan 

diri menghadapi tantangan abad 21 

4. Guru memberikan post test pada google classroom  

5. Guru memberikan informasi materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 

6. Guru mempersilahkan siswa untuk berdoa/ menutup kegiatan pembelajaran hari ini, 

serta mengucapkan kalimat hamdallah. 

(menumbuhkan karakter religius) 

 

Pertemuan ke : 2 

 

Langkah-Langkah Pembelajaran 
Waktu 

1. Pendahuluan 

1. Guru menyampaikan salam pada grup/ google meet selanjutnya 

peserta didik menjawab salam.(religius) 

2. Guru meminta peserta didik berdoa dari rumah masing-masing 

15 

Menit 
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sebelum memulai pelajaran  dan memulai gerakan literasi dengan 

membaca al qur’an. (religious dan literasi) 

3. Guru mengecek kehadiran peserta didik dengan mengirimkan 

absen melalui google classroom. 

4. Guru menyampaikan informasi cakupan materi pembelajaran yang 

akan dilaksanakan. 

5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang 

akan dicapai sesuai silabus. 

6. Guru memberikan pre tes pada google classroom 

 

2. Kegiatan Inti 

Mengidentifikasi masalah; 

(Mengamati) 

 

1. Guru mengunggah berkas pada google 

classroom berupa slide power point yang 

berisi apersepsi dan materi cara 

membuat persamaan dasar akuntansi 
yang harus dipecahkan oleh siswa. 

2. Secara individu peserta didik mengakses 

dan mencermati slide yang telah 

diunggah 

3. Guru menugaskan peserta didik untuk 

mencari referensi tambahan pada internet 

tentang cara membuat persamaan dasar 

akuntansi. (Menumbuhkan kecakapan 

abad 21; belajar mandiri) 

4. Peserta didik berdiskusi dengan guru dan 

sesama peserta didik tentang cara 

membuat laporan keuangan 

sederhaana dalam persamaan dasar 

akuntansi pada grup whatsapp. 

(Menumbuhkan kecakapan abad 21; 

berpikir krtitis) 

 

 

150  

Menit 

Menetapkan masalah; 

(Menanya) 

5. Guru mengunggah slide power point 

yang berisi soal/masalah tentang cara 

membuat laporan keuangan 

sederhaana dalam persamaan dasar 

akuntansi pada google classroom yang 

dibagi dalam beberapa kelompok. 

6. Peserta didik mengakses permasalahan 

dan menentukan letak permasalahan 

yang harus diselesaikan berdasarkan 

permasalahan yang diberikan secara 

kolektif sesuai dengan kelompok yang 

sudah ditentukan 

7. Peserta didik menanyakan terkait hal-hal 

yang belum dipahami 

 

Mengembangkan solusi; 8. Peserta didik berdiskusi di grup 
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(Mengumpulkan 

Informasi) 

 

whatsapp untuk mengecek pandangan 

dan bertukar pikiran dengan teman 

kelompoknya mengenai permasalahan 

yang sedang dibahas berdasarkan 

literatur dan pengetahuan yang 

dimilikinya. 

9. Peserta didik berdiskusi dalam kelompok 

tentang solusi yang terbaik dalam 

menyelesaikan permasalahan yang 

dihadapi (menumbuhkan karakter 

mandiri dan kerjasama) 

 

Melakukan tindakan 

strategis; (Menalar) 

 

10. Salah satu kelompok tampil untuk 

mempresentasikan hasil diskusinya 

dalam pertemuan daring di aplikasi zoom 

cloud meetings. (menumbuhkan karakter 

komunikatif). 

11. Peserta didik di kelompok lain 

memperhatikan proses presentasi. 

12. Guru mempersilahkan peserta didik lain 

untuk bertepuk tangan setelah presentasi 

selesai (menunbuhkan karakter 

menghargai prestasi). 

Melihat ulang dan 

mengevaluasi; 

(mengkomunikasikan) 

 

13. Peserta didik dipersilahkan untuk 

memberikan komentar terhadap hasil 

presentasi temannya dan dipersilahkan 

mengoreksi bila ada kesalahan 

3. Penutup (15 menit) 

 

1. Guru menginstruksikan peserta didik untuk membuat rangkuman materi belajar 

dengan metode tanya jawab dan mengunggahnya pada google classroom di tautan 

yang sudah disediakan. 

2. Guru melakukan refleksi sebagai penguatan dari kegiatan pembelajaran hari ini 

3. Guru mengakhiri kegiatan pembelajaran di aplikasi zoom calud meetings, dan 

memotivasi peserta didik untuk tetap semangat belajar dalam rangka mempersiapkan 

diri menghadapi tantangan abad 21 

4. Guru memberikan post test pada google classroom  

5. Guru memberikan informasi materi pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya. 

6. Guru mempersilahkan siswa untuk berdoa/ menutup kegiatan pembelajaran hari ini, 

serta mengucapkan kalimat hamdallah. 

(menumbuhkan karakter religius) 

 
H. Alat/Bahan, dan Media Pembelajaran 

1. Media Pembelajaran 

Whatsapp, google class room, zoom claud meetings, platform digital pendukung 

2. Alat Pembelajaran 

a. Handphone/gawai 
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b. Laptop 

3. Bahan Pembelajaran 

Slide power point, buku akuntansi dasar 

 

I. Sumber Pembelajaran 

a.  Buku paket Akuntansi Dasar SMK/MAK Kelas X, Modul Akuntansi Dasar, Media massa cetak 

dan elektronik 

b. Internet, dan sumber belajar lainnya 

 

J. Penilaian pembelajaran, Remedial, dan Pengayaan 

1. Penilaian Pembelajaran 

Kompetensi Dasar Teknik Penilaian Instrumen 

3.6 Menerapkan persamaan 

dasar akuntansi   

Tes tertulis 1. Soal tes tertulis 
 

4.6 Membuat persamaan 

dasar akuntansi   

Penugasan unjuk kerja 1. Lembar tugas dan 

Lembar penilaian tugas 

 

2. Pembelajaran remedial dan pengayaan 

a. Pembelajaran Remedial. 

• Remedial test diberikan kepada siswa yang mendapatkan nilai < 75 (untuk pengetahuan dan 

keterampilan), dengan catatan jumlah siswa yang remedialnya sebanyak maksimal 30% dari 

jumlah seluruh siswa di kelas. 

• Dan jika jumlah siswa yang remedial mencapai 50% maka diadakan remedial teaching terlebih 

dahulu, lalu dilanjutkan remedial tes 

b. Pembelajaran Pengayaan. 

• Pembelajaran pengayaan diberikan/ditawarkan kepada siswa yang mendapatkan nilai ≥ 75 

sebagai bentuk pendalaman terhadap materi yang diberikan 

 

Mengetahui,       Metro,   

Kepala SMK Muhammadiyah 1 Metro   Guru Mata Pelajaran 

 

 

Rohaniya, S.Pd., M.Pd     Lilin Septiana, S.E. 

NIP. 19790906 200604 2 020    NBM. 1.311.741 
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LEMBAR OBSERVASI KEAKTIFAN BELAJAR  SISWA 

 

 
Sekolah : SMKS Muhammadiyah 1 Metro 

Kelas : X PBS 

Bulan : November 2020 

Pertemuan/siklus : 1 

Petunjuk: Isilah kolom skor sesuai pengamatan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. 

 

 
No 

 
Aspek 

 
Kriteria Penilaian 

SKOR 

 

      

1 Bertanya kepada guru Bertanya dengan aktif kepada guru tentang 

materi yang dipelajari 

3       

Kurang aktif dalam bertanya tentang materi 
yang dipelajari 

2       

Tidak mengajukan pertanyaan atau melakukan 
aktivitas diluar kegiatan 

1       

2 Menjawab pertanyaan 

guru 

Mampu memberikan jawaban dengan tepat 
sesuai pertanyaan guru 

3       

Mampu menjawab pertanyaan namun belum 
tepat. 

2       

Tidak menjawab pertanyaan guru. 1       
33333  

 

   3  

Mengerjakan Tugas 
Mengerjakan semua tugas yang dikirimkan 
dengan benar dan tepat waktu 

3       

Mengerjakan semua tugas namun ada yang 
belum benar tetapi tepat waktu 

2       

LAMPIRAN 2 

Nomor Absen Siswa 
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Mengerjakan semua tugas namun ada yang 
belum benar dan belum tepat waktu 

1       

   4 Berdiskusi kelompok 
Aktif dalam berdiskusi kelompok 3       

  

Kurang aktif dalam berdiskusi kelompok 2       
  

Pasif dalam berdiskusi kelompok 1       
  

TOTAL SKOR        

            Observer 

 

 

(….…..……………..) 

 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, catatan lapangan, dan tes hasil belajar: 

1.    Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati kegiatan pengajaran dan aktivitas siswa selama pembelajaran dengan menggunakan metode Problem 

Based Learning. Data aktivitas siswa diperoleh dengan menggunakan lembar observasi. Setiap aktivitas yang dilakukan siswa diberikan 

tanda (√) pada lembar observasi.  

2.   Tes pilihan ganda 

Tes yang digunakan berupa tes di setiap akhir siklus. Tes tersebut dilakukan untuk memperoleh data hasil belajar setelah pembelajaran 

berlangsung. Hasil tes tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa setelah dilakukan pembelajaran dengan mengguna-

kan metode Problem Based Learning. 

 

Indikator Tindakan 

Adapun indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah adanya peningkatan aktivitas siswa dalam setiap siklus, yaitu siswa yang aktif 75%, 

dan peningkatan hasil belajar siswa setiap siklusnya yaitu minimal 75% siswa memperoleh nilai  70. 

 

 

Teknik Analisis Data 
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Data yang dikumpulkan dalam penelitian tindakan ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

 

Analisis Aktivitas Belajar melalui Lembar Observasi 

Data aktivitas siswa yang dilakukan kelompok selama kegiatan pem-belajaran berlangsung diperoleh melalui lembar observasi siswa.  Setiap 

kelompok diamati aktivitasnya dengan memberikan tanda ( ) pada lembar observasi jika aktivitas dilakukan sesuai dengan indikator yang telah 

ditentukan, dan dijadikan pedoman untuk memperbaiki proses kegiatan belajar pada siklus berikutnya. 

 

Dalam Arikunto (2007:44) mengklasifikasikan aktivitas sebagai berikut: 

1. 81%--100% adalah aktivitas siswa sangat baik 

2. 61%--80% adalah aktivitas siswa baik 

3. 41%--60% adalah aktivitas siswa cukup 

4. 21%--40% adalah aktivitas siswa kurang 

5. 0%--20% adalah aktivitas siswa kurang 

Jika aktivitas siswa 80% maka siswa tersebut dikatakan aktif.  Selanjutnya untuk persentase siswa yang aktif digunakan rumus: 

 

a. mencari % aktivitas seorang siswa setiap pertemuan menggunakan rumus: 

 
keterangan: 

% As = persentase aktivitas siswa pada setiap pertemuan 

     = jumlah indikator aktivitas siswa pada setiap pertemuan 

   N       = jumlah seluruh aktivitas siswa yang diamati 

Katagori penilaian:  Jika % As lebih dari 60 % maka siswa tergolong aktif. Sebaliknya jika kurang dari atau sama dengan 60% maka siswa 

tergolong kurang aktif. 

 

b. mencari persentase siswa aktif setiap pertemuan digunakan rumus: 

 
Modifikasi Sudjiono (2010:43) 
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keterangan : 

   %  = persentase siswa yang aktif 

     = jumlah siswa yang aktif 

       = jumlah siswa seluruhnya 

 

Analisis Data Hasil Belajar 

Data hasil belajar siswa dianalisis dengan menggunakan nilai individu dari hasil uji siklus.  Berdasarkan kriteria ketuntasan minimal sekolah, 

siswa dikatego-rikan tuntas apabila memperoleh nilai ujian akhir siklus  75. 

Urutan analisis data hasil belajar sebagai berikut: 

1. Menskor lembar jawaban siswa; 

2. Membandingkan skor siswa dengan kriteria keberhasilan; 

3. Menghitung persentase ketuntasan dengan menggunakan rumus. 

 

SOAL PILIHAN GANDA: 

 

1. Perhatikan tabel ini! 

AKTIVA = MODAL 

 Kas = Modal Tn. Setra 

 Rp. 2.000.000.000,00 = Rp. 2.000.000.000,00 

Berdasarkan persamaan transaksi di atas, maka transaksi yang tepat adalah… 

a. Tn Setra menyetorkan dana sebagai modal awal pendirian usahanya sebesar Rp 2.000.000,00 

b. Tn Setra menyetorkan dana sebagai modal awal pendirian usahanya sebesar Rp 200.000,00 

c. Tn Setra menyetorkan dana sebagai modal awal pendirian usahanya sebesar Rp 2.000.000.000,00 

d. Tn Setra mengambil dana untuk kepentingan pribadinya sebesar  sebesar Rp 2.000.000.000,00 

e. Tn Setra membeli peralatan untuk modal awal pendirian usahanya sebesar Rp 2.000.000.000,00 

 

2. Perhatikan pernyataan berikut! 

(i)Tuan maman memulai usahanya dengan membuka rekening di bank atas nama perusahaan dan menyetor kas sebesar Rp 50.000.000,00 
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(ii) Dibeli peralatan dari Toko Padang seharga Rp 3.000.000,00 secara kredit. 

(iii) Diterima uang sebesar Rp 500.000,00 atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan 

(iv) Dibayar sebagian utang kepada Toko padang sebesar Rp 1.000.000,00 

Transaksi di atas yang berpengaruh terhadap Kas adalah.... 

a. (i), dan (ii) 

b. (i), dan (iv) 

c. (i), (ii) dan (iii) 

d. (ii), (iii) dan (iv) 

e. (i), (iii), dan (iv) 

 

3. Perhatikan tabel berikut ini! 

 Kas Piutang Pendapatan 

 Rp 2.000.000,00 ……………………… Rp 8.000.000,00 

Berapakah nominal yang sesuai untuk akun piutang? 

a. Rp 8.000.000,00 

b. Rp 6.000.000,00 

c. Rp 4.000.000,00 

d. Rp 10.000.000,00 

e. Rp 2.000.000,00 

 

4. Berikut ini adalah data perusahaan AMANDA 

(1) Kas Rp 27.500.000,00 

(2) Piutang dagang Rp 12.500.000,00 

(3) Peralatan Rp 35.000.000,00 

(4) Modal Rp 55.000.000,00 

Berdasarkan data di atas, utang perusahaan adalah….. 
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a. Rp 55.000.000,00 

b. Rp 35.000.000,00 

c. Rp 27.000.000,00 

d. Rp 20.000.000,00 

e. Rp 12.000.000,00 

 

5. CV Adinda memiliki harta Rp 87.500.000,00 dan utang Rp 22.500.000,00. Perusahaan memperoleh pendapatan sebesar Rp 750.000,00. 

Modal perusahaan setelah terjadinya transaksi tersebut adalah….. 

a. Rp 65.750.000,00 

b. Rp 65.000.000,00 

c. Rp 22.500.000,00 

d. Rp 87.500.000,00 

e. Rp    750.000,00 

Berikut ini adalah link penilaian pilihan ganda berbasis CBT menggunakan google formulir: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9lVD_WV2IsSKmurOcokrbwtNi2jnGAZQvqA0JptngYlSMhA/viewform?usp=sf_link  

 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN 

1. PILIHAN GANDA 

Nomor Soal Jawaban 
Skor 

Benar Salah 

1 C 1 0 

2 E 1 0 

3 B 1 0 

4 D 1 0 

5 A 1 0 

Skor Maksimal 5  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9lVD_WV2IsSKmurOcokrbwtNi2jnGAZQvqA0JptngYlSMhA/viewform?usp=sf_link
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Pedoman penilaian: 
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