
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada beberapa sub bab yang berupa 

latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian. 

Untuk lebih jelasnya pembahasan tiap sub bab akan diuraikan sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Masalah pendidikan tidak dapat lepas dari masalah pembelajaran, karena 

pembelajaran merupakan inti dari proses peningkatan kualitas pendidikan. 

Peningkatan kualitas pendidikan menunjuk pada upaya peningkatan kualitas 

proses dan hasil belajar. Suatu sistem pendidikan disebut bermutu dari segi 

proses, jika pembelajaran berlangsung secara efektif dan peserta didik mengalami 

pembelajaran yang bermakna serta ditunjang oleh sumber  daya yang memadai. 

Keefektifan pembelajaran digambarkan oleh hasil belajar yang dicapai peserta 

didik. 

Semakin efektif pembelajaran yang dilaksanakan, maka semakin meningkat dan 

baik hasil belajar peserta didik. Upaya pengembangan desain pembelajaran ini 

amat penting untuk dilakukan oleh seorang pendidik. Esensi dari desain 

pembelajaran adalah merancang seperangkat tindakan yang bertujuan untuk 

mengubah situasi yang ada ke situasi yang diinginkan. 
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Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Metro merupakan satuan pendidikan 

yang setara dengan SekoLah Menengah Atas yang bernaung di bawah Kementrian 

Agama Republik Indonesia. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, setiap 

guru berkeinginan siswanya mendapatkan hasil yang memuaskan. Hasil tersebut 

dapat tercapai apabila peserta didik mempunyai minat yang tinggi dalam 

memanfaatkan pembelajarannya. Dalam kaitannya dengan cara belajar, salah satu 

mata pelajaran yang terdapat pada kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA)/ 

Madrasah Aliyah adalah akuntansi merupakan salah satu bagian dari kompetensi 

lulusan mata pelajaran ekonomi, yang merupakan salah satu mata pelajaran pada 

Program Ilmu Pengetahuan Sosial pada SMA/MA. 

Bagi siswa kelas XII (dua belas) MAN 2 Metro, mata pelajaran ekonomi 

khususnya akutansi dianggap salah satu mata pelajaran yang dianggap  sulit. 

Penyebab kesulitan tersebut antara lain berupa banyaknya kompetensi yang harus 

dikuasai  siswa  dalam  satu semester, sementara jam pelajaran yang dialokasikan 

3 jam pelajaran perminggu. Meskipun pada tingkat sebelumnya siswa telah 

mendapat pengetahuan awal tentang konsep-konsep akuntansi, namun 

kebanyakan dari mereka telah lupa. Selain itu, mereka merasa sulit memahami isi 

materi yang ada karena mereka kurang menikmati kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan. Pada proses pembelajaran guru telah mencoba beberapa metode yang 

menarik dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang canggih dan 

modern, namun hal ini belum memberikan efek positif kepada siswa-siswa, 

dimana pada saat evaluasi, nilai yang didapatkan siswa masih kurang memuaskan. 

Dari hasil survei diketahui bahwa media yang tersedia di MAN 2 Metro masih 

sangat terbatas. Keterbatasan media pembelajaran MAN 2 terdapat pada tabel 1.1 

berikut ini. 
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Tabel 1.1  Media Pembelajaran Sekolah. 

 

 

No 

 

Keterangan  

 

Jumlah 

Kondisi 

Baik Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 Buku Pelajaran Siswa 761 eks 761 eks - eks - eks 

2 Buku Pegangan Guru 182 eks 182 eks - eks - eks 

3 Buku bacaan/Perpustakaan 135 eks 135 eks - eks - eks 

4 Media/ Alat peraga IPA 14 set 14 set - set - set 

5 Media/ Alat Peraga IPS 4 set 4 set - set - set 

6 Media/ Alat Peraga Kesenian 2 set 2 set - set - set 

12 Komputer 48 bh 48 Bh - bh - bh 

15 Wereles 1 bh 1 Bh - bh - bh 

19 LCD 11 bh 11 Bh - bh - bh 

Sumber: Dokumen data profil MAN 2 Metro TA 2012/ 2013 

 

 

Berdasarkan  Tabel 1.1 diatas  terlihat keadaan media pembelajaran yang dimiliki 

tergolong relatif lengkap, komputer  pembelajaran yang tersedia masih belum 

memadai seperti keberadaan buku-buku teks, LCD dan alat bantu pembelajaran 

lainnya yang jumlahnya belum sesuai dengan jumlah ruang belajar, sehingga guru 

dalam proses pembelajaran masih menggunakan media konvensiaonal dan kurang 

bervariasi yang mengakibatkan peserta didik merasa jenuh dan bosan dalam 

pembelajaran dikelas. Hal ini dapat dilihat dari ketidak seriusan siswa dalam 

mengikuti pelajaran tersebut.  

 

Ketidak seriusan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran ini membuat 

suasana dan kondisi pembelajaran tidak kondusif. Berdasarkan penelitian 

pendahuluan yang telah peneliti lakukan, diketahui bahwa minat belajar Siswa 

kelas XII (dua betas) MAN 2 Metro saat mengikuti mata pelajaran Akutansi 

termasuk rendah. Indikasi rendahnya minat tersebut dapat diketahui dari 

rendahnya prestasi belajar ujian akhir semester ganjil sebagai berikut . 



 4 

Tabel 1.2 Prestasi Belajar Akuntansi Ujian Semester Ganjil siswa kelas XII MAN 

2 Metro Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

No Kelas 

Prestasi 

tinggi 

(>65) 

Prestasi 

rendah 

(<65) 

Total 

Frekuensi 

Total 

persentase 

1 X II IPS 1 6 12,5% 30 87,5% 36 100% 

2 X II IPS 2 6 20.% 32 80% 38 100% 

3 X II IPS 3 6 12,5% 30 87,5% 36 100% 

4 X II IPS 4 8 15,% 20 85% 28 100% 

Sumber  : Dokumentasi guru mata pelajaran akutansi kelas XII semester Ganjil   

   Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa prestasi belajar akutansi 

siswa kelas XII masih rendah. Menurut Djamarah, (2006: 18) apabila bahan 

pelajaran yang diajarkan kurang dari 65% dikuasai oleh peserta didik, maka 

persentase keberhasilan peserta didik pada mata pelajaran tersebut tergolong 

rendah. 

Dekatnya materi akuntansi dengan keseharian hidup manusia merupakan kekuatan 

dalam proses pembelajaran, artinya peserta didik seharusnya tidak merasa 

kesulitan dalam menjalani proses pembelajaran bidang studi akuntansi. Akan 

tetapi, hal yang terjadi di lapangan, sering kali siswa merasa kesulitan dalam 

memahami materi mata pelajaran akuntansi. Dalam pelaksanaan pembelajaran, 

yang terjadi adalah kurang berkesannya pembelajaran bagi peserta didik. Hal 

tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh penggunaan pembelajaran  yang 

dipakai kurang menarik Rusman, (2012: 19). 

Berbagai inovasi pendidikan baru-baru ini banyak bermunculan. Terdapat banyak 

sekali kesempatan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penggunaan 

pembelajaran dan bermacam media pembelajaran. Hal tersebut merupakan 

tantangan bagi guru untuk menemukan pembelajaran dan media yang menarik dan 
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dekat dengan keseharian hidup peserta didik, seperti karakteristik bidang studi 

akuntansi. Pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar mengajar 

di kelas untuk setiap tingkatan di setiap jenjang pendidikan, yang isinya dekat 

dengan kehidupan keseharian manusia antara lain yaitu usaha pemanfaatan 

pembelajaran tutorial menggunakan komputer. Pemanfaatan komputer sebagai 

multimedia pembelajaran dapat memudahkan guru untuk memvisualisasikan 

konsep menyusun siklus akutansi perusahaan dagang. Namun, selama ini 

keberadaan komputer yang telah meluas sampai pada tingkat dasar sekalipun 

belum banyak digunakan untuk meningkatkan prestasi.  

Komputer mampu menampilkan berbagai komponen media, seperti video, 

gambar, teks, animasi dan suara sehingga dapat merangsang lebih banyak indra. 

Melalui video dan gambar, dapat ditampilkan kejadian nyata yang berkaitan 

dengan materi yang dipelajari sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual 

dan peserta didik lebih mudah memahami materi. Materi yang disajikan dengan 

animasi akan membantu pemahaman materi serta belajar menjadi lebih menarik. 

Berbagai macam pendekatan instruksional yang dikemas dalam bentuk program 

pernbelajaran menggunakan  komputer atau Computer Assisted Instruction (CAI) 

ini berupa tutorial, drill and practice, simulasi, game dan problem-solving. 

Computer Assisted Instruction (CAI) telah dikembangkan ahir-akhir ini dan telah 

membuktikan memanfaatkan teknologi komputer untuk mendukung kegiatan 

pembelajaran diharapkan dapat membantu memecahkan masalah belajar yang 

dihadapi peserta didik.Program tutorial pada dasarnya sama dengan program 

bimbingan, yang bertujuan memberikan bantuan kepada siswa agar dapat 
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mencapai hasil belajar secara optimal. Kegiatan tutorial ini memang sangat 

dibutuhkan sebab siswa yang dibimbing melaksanakan kegiatan belajar mandiri 

yang bersumber  dari modulmodul dalam bidang studi tertentu Rusman, (2012: 

210). 

Manfaat digunakannya metode tutorial bagi siswa dalam pembelajaran adalah 

siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga 

permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. 

Selain itu, siswa juga dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan 

kemampuannya tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belajar siswa yang lain. 

Selain mengacu pada keunggulan atau manfaat model tutorial di atas, alasan 

penulis memilih pembelajaran menggunakan komputer model tutorial yang 

diaplikasikan pada siswa kelas XII di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Metro 

adalah selama ini guru masih sering menggunakan model pembelajaran yang 

konvensional khususnya pada mata pelajaran Akutansi. Hal inilah yang membuat 

siswa mudah melupakan topik bahasan pada saat itu. Selain itu, model 

pembelajaran yang selama ini diterapkan membuat siswa tidak bekerja secara 

maksimal, guru saja yang memberikan materi sedangkan siswa hanya duduk dan 

mendengarkan penjelasan guru. 

Idealnya  guru bertindak sebagai fasilitator yang memberikan gambaran secara 

umum tentang materi. Kemudian siswa lebih bersikap aktif untuk mengetahui 

lebih dalam tentang materi yang diajarkan. Sehingga dengan sendirinya siswa 

akan dapat menggambarkan dengan gamblang materi yang diajarkan guru. Jika 

siswa hanya mendengarkan ceramah saja dari gurunya maka siswa tidak akan 

mampu menyerap dengan maksimal. Mengetahui dengan pasti kebenarannya, 
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hanya yang siswa tahu penjelasan dari gurunya saja.Sehingga hal tersebut mudah 

dilupakan oleh siswa. 

Komputer sebagai salah satu produk teknologi dinilai tepat digunakan sebagai alat 

bantu pengajaran. Menurut Anderson, (1994: 195) guru sebagai perancang 

pembelajaran dapat memilih komputer sebagai media pembelajaran yang dikenal 

dengan Pengajaran Berbantuan Komputer atau Computer Assisted Instruction 

(CAI) seperti: drill and practice, simulasi, tutorial dan permainan bisa diperoleh 

lewat komputer. Pemakaian media pembelajaran menurut Hamalik dalam Azhar 

Arsyad, (2009: 15) dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa 

pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Dengan demikian, salah satu 

altematif untuk mengurangi pola pembelajaran teacher centered adalah guru tidak 

hanya mengandalkan buku pegangan mengajar, tetapi harus dilengkapi dengan 

media pembelajaran. Dengan menggunakan produk media pembelajaran 

menggunakan  komputer siswa akan terbantu dalam belajar mandiri sesuai dengan 

kecepatan belajar masing-masing, artinya dapat memberikan penghargaan dan 

perhatian terhadap perbedaan kemampuan dan kecepatan belajar masing-masing 

siswa. 

Seperti telah diuraikan diatas tutorial sebagai pembelajaran yang menarik 

diharapkan dapat menarik minat mereka untuk membacanya dan memahami 

pesan-pesan konsep pelajaran didalamnya sehingga pemahaman mereka akan isi 

materi akuntansi dan prestasi belajar mereka dapat meningkat pula. Alasan lain 

dipilihnya media pembelajaran tutorial menggunakan komputer, karena media ini 

sangat menarik dalam kehidupan siswa, terutama siswa yang dalam masa transisi 

dari anak–anak menuju remaja dan akhirnya dewasa yang sedang mencari jati diri 
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dengan cara mencari inspirasi dari berbagai media pembelajaran yang ada 

disekitarnya, termasuk komputer. 

Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XII Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 

Metro karena pada masa-masa usia MA merupakan masa-masa peralihan menuju 

remaja. Menurut Hamalik, (2002: 117) periode masa remaja yaitu periode masa 

permulaan pubertas dengan kedewasaan yang secara kasar antara usia 14-25 tahun 

untuk laki-laki dan antara usia 12-21 tahun untuk anak perempuan. Pada masa 

awal MA tersebut memerlukan suatu media untuk membangkitkan minat dan 

semangat belajar, serta untuk memperluas penggunaan pembelajaran tutorial 

menggunakan komputer. Komputer sebagai pembelajaran yang menarik 

diharapkan dapat menarik minat mereka untuk menggunakan dan memahami 

pesan-pesan konsep pelajaran di dalamnya sehingga pemahaman mereka akan isi 

materi akuntansi dan prestasi belajar mereka dapat meningkat pula. Uraian di atas, 

melatar belakangi untuk mencoba melakukan penelitian tentang “Pengembangan 

Pembelajaran Tutorial Menggunakan Komputer Pada Mata Pelajaran Akuntansi 

SMA/MA Kelas XII Semester Ganjil ”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah 

dalam penelitian ini adalah. 

1. Minat atau semangat belajar siswa masih kurang sehingga mengakibatkan 

pemahaman akan konsep dan daya serap siswa rendah, hal tersebut berakibat 

pada potensi siswa belum termanfaatkan secara optimal. 

2. Pembelajaran yang dilaksanakan hanya didominasi dengan metode ceramah, 

sehingga penerapan metode yang mengaktifkan siswa masih kurang dan 
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akibatnya pembelajaran dua arah belum terjadi dan siswa bersikap pasif, 

kurang antusias khususnya pada pelajaran Akutansi. 

3. Mata Pelajaran akutansi dianggap salah satu Mata Pelajaran yang cukup sulit. 

Sehingga siswa mengalami kesulitan dalam memahami isi materi akutansi 

karena kurang menikmati kegiatan pembelajaran yang dilakukan. 

4. Hasil belajar siswa dalam mata pelajaran akuntansi tergolong masih rendah 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan indentifikasi masalah di atas, penelitian 

ini hanya akan difokuskan pada tiga  hal pokok berikut ini. 

1. Analis kebutuhan  pembelajaran akuntansi kelas XII  (dua belas) IPS semester 

ganjil MAN 2 Metro. 

2. Pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan komputer pelajaran 

akutansi  untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. 

3. Efektifitas pembelajaran tutorial menggunakan  komputer pada mata  

pelajaran akutansi kelas XII (dua belas) IPS MAN 2 Metro semester ganjil 

 

1.4. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah. 

1. Bagaimanakah analis kebutuhan pembelajaran akuntansi kelas XII  (dua belas) 

IPS semester ganjil MAN 2 Metro? 

2. Bagaimanakah pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan komputer 

untuk meningkatkan minat belajar siswa? 
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3. Bagaimanakah efektifitas pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan 

komputer pada mata pelajaran akuntansi kelas XII (dua belas) IPS  semester 

ganjil MAN 2 Metro? 

 

1.5. Tujuan Pengembangan 

 

Pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan komputer pada mata pelajaran 

akutansi ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

1. Menganalis kebutuhan pembelajaran akuntansi kelas XII (dua belas) IPS 

semester ganjil MAN 2 Metro? 

2. Menghasilkan produk berupa pembelajaran toturial menggunakan komputer 

pelajaran akutansi yang dapat menjadi sumber  belajar pembelajaran  alternatif 

yang menarik minat belajar siswa dan akhirnya meningkatkan prestasi 

belajarnya. 

3. Menganalisis efektifitas model tutorial dalam pembelajaran mata pelajaran 

akutansi kelas XII (dua betas) semester Ganjil. 

 

1.6. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

 

Produk yang dikembangkan dalam karya ilmiah ini berupa pembelajaran tutorial 

menggunakan komputer yang memuat konsep-konsep mata pelajaran akutansi 

kelas XII (dua belas) semester ganjil . Secara spesifik pembelajaran  akan 

dikembangkan  berupa pembelajaran tutorial menggunakan komputer pada mata 

pelajaran akuntansi yang dilengkapi dengan program   software   flash berisi 

pembelajaran tutorial  materi akuntansi jurnal khusus dimasukan data CD atau 

Fesdist penggunaanya dengan komputer. 
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1.7. Pentingnya Pengembangan 

Permasalahan di lapangan berupa anggapan siswa terhadap mata pelajaran 

akutansi adalah mata pelajaran yang sulit, kesulitan pemahaman konsep-

konsepnya, rendahnya minat dan prestasi belajar akutansi, serta penggunaan 

pembelajaran yang kurang menarik perlu dicari pemecahannya. Salah satu 

pemecahan yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan ini adalah dengan 

penggunaan pembelajaran yang menarik dan membuat peserta didik dapat belajar 

mandiri. Pengembangan tersebut berupa pengembangan pembelajaran tutorial 

menggunakan komputer pada mata pelajaran akutansi. Dengan pembelajaran 

tutorial menggunakan komputer pada mata pelajaran akutansi ini, peserta didik 

diharapkan akan memiliki pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang 

membuat mereka merasa nyaman belajar. 

1.8. Asumsi dan Keterbatasan Pengembangan 

Pada subbab ini, akan diuraikan mengenai asumsi dan keterbatasan 

pengembangan, adapun uraian dari keduanya adalah sebagai berikut. 

 

1.8.1. Asumsi Pengembangan 

 

Pengembangan produk berupa pembelajaran tutorial menggunakan komputer 

berpijak pada teori tentang psikologi belajar. Adapun teori-teori dasar yang 

dipakai dalam pengembangan tutorial menggunakan komputer ini adalah sebagai 

berikut. 

a. dilihat dari segi pemanfaatan tutorial dalam menstimulus minat belajar siswa, 

maka pengembangan ini berpijak pada teori belajar behaviorisme dan kognitif, 
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b. dilihat dari kemandirian belajar siswa dengan pembelajaran tutorial 

menggunakan komputer pada mata pelajaran akuntansi , maka pengembangan 

ini berpijak pada pendekatan konstruktivisme. 

 

8.1.2. Keterbatasan Pengembangan 

 

Keterbatasan pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan komputer pada 

mata pelajaran akuntansi  ini yaitu uji coba skala kecil dan besar hanya dilakukan 

pada satu sekolah saja yang mungkin belum representatif mewakili seluruh 

sekolah/madrasah yang ada. Selain itu, penelitian untuk uji efektifitas terbatas 

pada tiga kompetensi dasar saja sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi 

menjadi hasil penelitian mata pelajaran akuntansi kelas XII semester ganjil. 

Dengan demikian, pengembangan produk pembelajaran hasil pengembangan ini 

masih jauh dari kesempurnaan 

 

1.9. Manfaat Pengembangan 

 

Manfaat dari pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan komputer 

pelajaran akutansi adalah sebagai berikut. 

 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk. (1) sebagai sumbangan 

bagi khasanah ilmu pengetahuan, pembelajaran IPS di SMA/MA, khususnya 

pembelajaran akutansi, (2) sebagai kajian program studi Pendidikan IPS dalam 

meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya pengembangan pembelajaran 

tutorial menggunakan komputer pada mata pelajaran akutansi, dan (3) 
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memberikan peluang peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

hal yang sama dengan menggunakan teori-teori lain yang belum digunakan 

dalam penelitian ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi guru, hasil pengembangan pembelajaran tutorial pada mata 

pelajaran akutansi dapat dipergunakan untuk membantu guru dalam 

memberikan alternatif pembelajaran yang menarik. 

b. Manfaat bagi siswa, hasil pengembangan pembelajaran tutorial 

menggunakan komputer pelajaran akutansi dapat menarik minat siswa 

untuk mempelajarinya. 

c. Manfaat bagi para peneliti, para peneliti dapat menggunakan hasil 

penelitian ini sebagai bahan perbandingan atau dasar penelitian berikutnya. 

 

1.10. Definisi Istilah 

 

Supaya tidak ditafsirkan berbeda oleh pembaca, maka perlu dibatasi istilah-istilah 

dalam pengembangan ini sebagai berikut. 

 

1. Pengembangan pembelajaran yaitu usaha yang dilakukan secara sistematis dan 

terus menerus untuk memperbaiki aktivitas pembelajaran dalam rangka 

meningkatkan mata pelajaran yang ada pada satuan pendidikan tersebut 

dengan syarat potensi yang sudah ada lebih memenuhi dari yang distandarkan. 

Dalam proses pengembangan pembelajaran dapat menghasilkan produk baru 

yang efektif dan efesien. 
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2. Tutorial Akuntansi menggunakan komputer yaitu memberikan informasi atau 

pesan berupa suatu konsep disajikan di layar komputer dengan teks, gambar, 

atau grafik dan digunakan untuk memperkenalkan materi pelajaran akuntansi  

kepada siswa dan kemudian ditindak lanjuti dengan latihan dan praktek 

3. PembelajaranToturial yaitu suatu produk tutorial yang terdiri dari sekumpulan 

bahan atau situasi yang diciptakan dengan sengaja dan dibuat agar 

memungkinkan siswa belajar secara individu. 

 

1.11. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup penelitian akan difokuskan pada dua hal yang berupa ruang 

lingkup pengembangan bahan ajar dan ruang lingkup ilmu untuk mengetahui 

kedudukan keilmuan dalam cakupan pendidikan IPS, adapun rincian lengkapnya 

sebagai berikut.  

 

1.11.1 Ruang Lingkup Pengembangan Bahan Ajar 

 

Fokus ruang lingkup pengembangan bahan ajar dibedakan menjadi dua hal 

sebagai berikut. 

1. Pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan komputer  

2. Prestasi belajar akuntansi siswa. 

 

1.11.2 Ruang Lingkup Ilmu 

 

Ruang lingkup ilmu/kajian pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan 

komputer  pada mata pelajaran akuntansi  tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi 

bagian dari mata pelajaran ekonomi ini adalah pada pendidikan IPS. Pendidikan 
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IPS tingkat sekolah sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu-ilmu sosial yang 

terintegrasi dengan humaniora dan ilmu pengetahuan social yang dikemas secara 

alamiah dan pedagogis untuk pembelajaran disekolah. Para ahli ilmu-ilmu sosial 

telah merinci sekitar delapan disiplin ilmu sosial yang mendukung untuk 

pengembangan program social studies yang meliputi antropologi, ekonomi, 

geografi, sejarah, filsaffat, ilmu politik, psikologi dan sosiologi                      

Sapriya, (2009: 22). Ada lima tradisi/ presfektif IPS sebagai berikut. 

a) IPS sebagai tradisi kewarganegaraan (social studies as citizentship 

transmission) 

b) IPS sebagai ilmu-ilmu sosial (social studies sciences) 

c) IPS sebagai penelitian mendalam (social studies as reflective inquiry) 

d) IPS sebagai kritik kehidupan social (social studies as social criticism) 

e) IPS sebagai pengembangan pribadi individu, (social studies aspersonal 

development of individual) Sapriya, (2009: 13). Kelima tradisi/ pespektif 

tersebut tidak saling berdiri secara eklusif, melainkan saling melengkapi. 

 

Ruang lingkup ilmu/kajian pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan 

komputer pada mata pelajaran akuntansi termasuk ddalam tiga tradisi sebagai 

berikut. 

a) Pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan komputer pada mata 

pelajaran akuntansi merupakan bagian dari  ruang lingkup tradisi pendidikan 

IPS sebagai ilmu-ilmu sosial 

b) Pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan komputer pada mata  

pelajaran akuntansi termasuk dari ruang lingkup tradisi Pendidikan IPS 

sebagai penelitian mendalam. Pengembangan yang kan dikembangkan 

bertujuan agar siswa menemukan sendiri pengetahuannya tanpa bimbingan 

guru, siswa diberi kebebasan untuk memahami materi yang ada dalam 
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pembelajaran tutorial mngenggunakan komputer sesuai dengan 

kemampuannya 

c) Pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan komputer pada mata 

pelajaran akuntansi juga termasuk bagian dari ruang lingkup tradisi 

pendidikan IPS sebagai pengenbangan prilaku individu , karena pembelajaran 

akuntansi berfungsi mengembangan pengetahuan, ketrampilan, sikaprasional, 

teliti, jujur dan tanggung jawab 

1.12. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika laporan pengembangan ini adalah sebagai berikut. 

1. Pendahuluan, merupakan serangkaian background penelitian dan 

pengembangan yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan pengembangan, spesifikasi 

produk yang diharapkan, pentingnya pengembangan, asumsi dan 

keterbatasan pengembangan, definisi istilah, manfaat pengembangan, ruang 

lingkup, sistematika penulisan dan penelitian yang relevan. 

2. Kajian Pustaka, Kerangka Pikir dan Pengajuan Hipotesis, terdiri atas teori-

teori pembelajaran dan pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan 

komputer, teori-teori belajar, interaksi belajar sumber  belajar, media 

pembelajaran, pembelajaran tutorial, pengembangan pembelajaran tutorial 

menggunakan komputer, kerangka pikir dan hipotesis (produk yang 

dihasilkan). 

3. Metode Pengembangan yang terdiri atas pendekatan penelitian, tempat dan 

waktu pengembangan, adapun langkah-langkah pengembangan, metode 
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pengembangan tahap I, reviu oleh ahli materi, reviu oleh ahli tutorial untuk 

pembelajaran, reviu ahli pembelajaran, uji perorangan, uji kelompok kecil, 

merancang dan melaksanakan evaluasi sumatif, teknik pengumpulan data, 

instrumen penelitian, teknik analisis data, perencanaan desain produk, 

validasi desain, metode pengembangan tahap II, model rancangan uji coba 

untuk menguji produk yang telah dirancang, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian dan teknik analisis data. 

4. Hasil dan Pembahasan, terdiri atas hasil penelitian dan pengembangan, tahap 

need assesment, tahap pengembangan model yang terdiri atas tahap 

merumuskan tujuan umum pembelajaran (Standar Kompetensi) mata 

pelajaran akutansi kelas XII (dua belas) semester 1, tahap melakukan analisis 

pembelajaran, tahap mengidentifikasi perilaku awal dan karakteristik siswa, 

tahap menulis tujuan khusus pembelajaran (Kompetensi Dasar), tahap 

mengembangkan asesmen belajar, tahap mengembangkan strategi 

pembelajaran, tahap mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, 

serta tahap merancang dan melakukan evaluasi formatif, tahap merancang 

dan melakukan evaluasi sumatif. Terakhir adalah pembahasan produk. 

5. Simpulan, Implikasi dan Saran. 

6. Daftar Pustaka. 


