
 

 

 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA DAN 

KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada beberapa subbab, pertama yaitu 

landasan teori tentang pembelajaran tutorial menggunakan komputer dalam proses 

pembelajaran, yang terdiri dari teori-teori belajar, interaksi belajar, sumber  

belajar, media pembelajaran, pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan 

komputer. Kedua adalah kerangka berfikir, dan ketiga hipotesis. Berikut ini 

pembahasan lebih lanjut dari subbab-subbab tersebut. 

 

2.1. Teori-teori Pembelajaran dan Tutorial Akuntansi 

 

2.1.1. Teori-teori Belajar 

 

Menurut Gagne seperti yang dikutip oleh M. Purwanto, (1990: 84) menyatakan 

bahwa. ”Belajar terjadi apabila suatu situasi stimulus bersama dengan isi ingatan 

mempengaruhi siswa sedemikian rupa hingga perbuatannya berubah dari waktu 

sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah ia mengalami situasi tadi”. 

Sementara itu Edward Thorndike (1973) berpendapat, bahwa belajar adalah 

proses orang memperoleh berbagai kecakapan, keterampilan, dan sikap. Belajar 

mencakup semua aspek tingkah laku dan dapat dilihat dengan nyata, proses yan 

tidak dapat dilihat dengan nyata, proses itu terjadi dalam diri seseorang yang 
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sedang mengalami belajar. Jadi belajar bukan merupakan tingkah laku yang 

nampak tetapi merupakan proses yang terjadi secara internal dalam diri individu 

dalam usahanya memperoleh hubungan yang baru. Hubungan baru dapat berupa 

antara reaksi-reaksi perangsangan dan reaksi. 

Dari uraian tentang belajar di atas, dapat kita ambil kesimpulan betapa pentingnya 

proses belajar dan kehidupan manusia. Untuk itu perlu  kita menyusun sendiri 

prinsip-prinsip belajar. Dalam hal ini Slameto, (2002: 27-28) mengemukakan 

prinsip-prinsip belajar, sebagai berikut. 

a) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif meningkatkan 

minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional. 

b) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu memiliki struktur, penyajian yang 

sederhana sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya. 

c) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada 

siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 

d) Belajar itu proses kontinyu maka harus tahap demi tahap menurut discovery. 

e) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery. 

f) harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan 

intruksional yang harus dicapai. 

g) Belajar memerlukan saran yang cukup, sehingga siswa dapat belajar dengan 

tenang. 

h) Belajar sangat perlu lingkungan yang menantang, dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan efektif. 

i) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya. 
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Ada banyak teori belajar yang bersumber dari aliran psikologi. Akan tetapi dalam 

penelitian ini hanya akan dibatasi pada teori-teori yang relevan dengan 

pemanfaatan tutorial sebagai sumber belajar. Beberapa teori pembelajaran tersebut 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

 

2.1.1.1 Teori Behaviorisme 

 

Pembelajaran menggunakan komputer pada awalnya dilandasi teori behaviorisme 

dimana teori ini dipelopori oleh Thorndike (1913), Pavlov (1927) dan Skinner 

(1974) yang menyatakan bahwa belajar adalah tingkah laku yang diamati yang 

disebabkan adanya stimulus dari luar. Seorang dapat dikatakan belajar ditunjukan 

dari prilaku yang dapat dilihat bukan dari apa yang dalam fikiran siswa. Lebih 

lanjut perkembangan pembelajaran menggunakan  komputer dilandasi teori 

psikologi kognitif yang menyatakan bahwa belajar mencakup penggunaan daya 

ingat, motivasi dan fikiran, dan refleksi. 

Merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi 

fenomena jasmaniah, dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, 

behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat dan perasaan 

individu dalam suatu belajar. Peristiwa belajar semata-mata melatih refleks-

refleks sedemikian rupa sehingga menjadi kebiasaan yang yang dikuasai individu. 

Beberapa hukum belajar yang dihasilkan dari pendekatan behaviorisme 

diantaranya adalah sebagai berikut. 

A. Connectionism (S-R Bond) menurut Thorndike 

Eksperimen yang dilakukan Thorndike dalam Sanjaya, (2010: 238) menghasilkan 

hukum belajar, antara lain sebagai berikut. 
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1). Law of Effect, artinya bahwa jika sebuah respons menghasilkan efek yang 

memuaskan, maka hubungan stimulus-respons akan semakin kuat. Sebaliknya, 

semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respons, maka semakin lemah 

pula hubungan yang terjadi antara stimulus-respons. 

2). Law of Readiness, artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa 

kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan satuan pengantar 

(Conduction Unit) dimana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang 

mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. 

3). Law of Exercises, artinya bahwa hubungan antara stimulus dengan respons 

akan semakin bertambah erat, jika sering dilatih dan akan semakin berkurang 

jika jarang atau tidak dilatih.  

 

B. Classical Conditioning menurut Ivan Pavlov 

Eksperimen yang dilakukan oleh Pavlov dalam Sanjaya (2010: 240-242), 

menghasilkan hukum-hukum belajar sebagai berikut. 

1). Law of Respondent Conditioning, yaitu hukum pembiasaan yang dituntut. Jika 

macam stimulus dihadirkan secara simultan (yang salah satunya sebagai 

reinforcer) maka refleks dan stimulus lainnya akan meningkat. 

2). Law of Respondent Extinction, yaitu hukum pemusnahan yang dituntut. Jika 

refleks yang sudah diperkuat melalui respondent conditioning itu didatangkan 

kembali tanpa menghadirkan reinforcer, maka kekuatannya akan menurun. 

 

C. Operant Conditioning menurut B.F. Skinner 

Eksperimen yang dilakukan Skinner dalam Sanjaya (2010: 241) menghasilkan 

hukum-hukum belajar diantaranya adalah sebagai berikut. 
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1). Law of Operant Conditioning, yaitu jika timbulnya perilaku diiringi dengan 

stimulus penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan meningkat. 

2). Law of Operant Extinction, yaitu jika timbulnya perilaku operant telah 

diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi dengan stimulus 

penguat, maka kekuatan perilaku tersebut akan menurun bahkan musnah. 

 

D. Social Learning menurut Albert Bandura 

Bandura dalam Hergenhahn dan Olson (2010: 382-383) memandang perilaku 

individu tidak semata-mata refleks otomatis atas stimulus (S-R Bond), melainkan 

juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan 

skema kognitif individu itu sendiri. Prinsip belajar menurut teori ini, bahwa yang 

dipelajari individu terutama dalam belajar sosial dan moral melalui peniruan 

(imitation) dan penyajian contoh perilaku (Modeling). Teori ini juga masih 

memandang pentingnya conditioning. Melalui pemberian reward dan punishment, 

seorang individu akan berfikir memutuskan perilaku sosial mana yang perlu 

dilakukan. 

Relevansi tutorial sebagai sumber belajar dengan teori diatas adalah bahwa 

tutorial menggunakan komputer diharapkan mampu membentuk kebiasaan yang 

baik bagi peserta didik, karena pada umumnya, tutorial menggunakan komputer 

akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang tervisualisasikan dalam adegan-adegan 

di dalam Komputer yang inspiratif. Dialog-dialog yang tergambar dalam tutorial 

menggunakan komputer mengenai konsep-konsep mata pelajaran akuntansi bisa 

membuat peserta didik belajar tanpa kejenuhan. 
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2.1.1.2 Teori Belajar Kognitif menurut Piaget 

 

Piaget merupakan salah seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai pelopor aliran 

konstruktivisme. Salah satu sumbangan pemikirannya yang banyak digunakan 

sebagai rujukan untuk memahami perkembangan kognitif individu yaitu teori 

tentang tahapan perkembangan individu. Menurut Piaget dalam Hergenhahn dan 

Olson (2010: 325)   bahwa perkembangan kognitif individu meliputi empat tahap 

yaitu (1) sensory motor, (2) pre operational,  (3) concrete operational dan (4) 

formal operational.   

 

Piaget juga mengemukakan bahwa belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan 

dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Peserta didik hendaknya 

diberi kesempatan untuk melakukan eksperimen dengan obyek fisik, yang 

ditunjang oleh interaksi dengan teman sebaya dan dibantu oleh pertanyaan tilikan 

dari guru. Guru hendaknya banyak memberikan rangsangan kepada peserta didik 

agar mau berinteraksi dengan lingkungan secara aktif, mencari dan menemukan 

berbagai hal dari lingkungan. 

Implikasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran dengan sumber 

belajar berupa tutorial menggunakan komputer  adalah sebagai berikut. 

1. Bahasa dan cara berfikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu 

guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berfikir 

anak. 

2. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan 

dengan baik. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan 

lingkungan sebaik-baiknya. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/konseling/perkembangan-kognitif/
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3. Bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. 

4. Berikan peluang agar anak belajar sesuai tahap perkembangannya. 

5. Di dalam kelas, anak-anak hendaknya diberi peluang untuk saling berbicara 

dan diskusi dengan teman-temanya Sanjaya, (2010: 238-248). 

2.1.1.3 Teori Belajar Kognitif menurut Gagne 

Teori yang dikemukakan oleh Gagne dalam Sanjaya, (2010: 233-234) adalah teori 

pemprosesan informasi. Asumsi yang mendasari teori ini adalah bahwa 

pembelajaran merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan. 

Perkembangan merupakan hasil kumulatif dari pembelajaran. Menurut Gagne 

bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, untuk kemudian 

diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. 

Dalam pemprosesan informasi terjadi adanya interaksi antara kondisi-kondisi 

internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan 

dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar dan proses 

kognitif yang terjadi dalam individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah 

rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Gagne dalam Sanjaya, (2010: 233-234) terdapat delapan tingkat 

belajar,meliputi: (1) signal learning, (2) stimulus-respons learning, (3) 

chaining/sambungan seperangkat S-R, (4) verbal association, (5) multiple 

discrimination, (6) concept learning, (7) principle learning, (8) problem solving. 

Berdasarkanpada 8 tingkatan belajar tersebut, belajar dengan simbol (signal 

learning) sangat relevan dengan penggunaan Tutorial dalam pembelajaran. 
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2.1.1.4  Pendekatan Konstruktivisme 

 Konstruktivisme yang dipelopori oleh Pieget, Bruner dan Vygotsky pada awal 

abad 20-an yang mempunyai pandangan bahwa pengetahuan dan pemahaman 

tidaklah diperoleh secara pasif akan tetapi dengan cara yang aktif melalui 

pengalaman personal dan aktivitas eksperiental. Konsep utama dari 

konstruktivisme adalah bahwa peserta didik aktif dan mencari untuk membuat 

pengertian tentang apa yang ia pahami, ini berarti belajar membutuhkan untuk 

fokus pada skenario berbasis masalah, belajar berbasis proyek, belajar berbasis 

tim, simulasi dan penggunaan tehnologi Jollife dalam Rusman (2012: 21), selain 

itu menurut Cooper konstruktivisme memandang peserta didik menginterprestasi 

informasi dan dunia sesuai dengan realitas personal dan membentuk informasi 

tersebut kedalam pengetahuan  personalnya. 

Ketika siswa menggunakan pembelajaran tutorial menggunakan komputer, 

mempelajarinya secara mandiri sehingga mengkostruksi pengetahuan dari 

komputer tersebut, mereka telah melakukan pembelajaran dengan pendekatan 

konstruktivisme. Pembentukan pengetahuan menurut konstruktivistik memandang 

subyek aktif menciptakan struktur-struktur kognitif dalam interaksinya dengan 

lingkungan. Dengan bantuan struktur kognitifnya ini, subyek menyusun 

pengertian realitasnya. Interaksi kognitif akan terjadi sejauh realitas tersebut 

disusun melalui struktur kognitif yang diciptakan oleh subyek itu sendiri. Struktur 

kognitif senantiasa harus diubah dan disesuaikan berdasarkan tuntutan lingkungan 

dan organisme yang sedang berubah. Proses penyesuaian diri terjadi secara terus 

menerus melalui proses rekonstruksi. 
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Herpratiwi (2009: 71) teori belajar konstruktivisme (Constructivist thepries of 

learning) menyatakan bahwa siswa harus mengemukakan sendiri dan 

menstranformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai bagi 

siswa agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, meraka 

harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, 

berusaha dengan susah payah dengan ide-ide. 

Hal penting dalam pendekatan konstruktivisme adalah bahwa dalam proses 

pembelajaran, si belajarlah yang harus mendapatkan penekanan. Merekalah yang 

harus aktif  mengembangkan pengetahuan mereka, bukan pembelajar  atau orang 

lain. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Penekanan 

belajar siswa secara aktif ini perlu dikembangkan. Kreativitas dan keaktifan siswa 

akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. 

Belajar lebih diarahkan pada experimental learning yaitu merupakan adaptasi 

kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkrit di laboratorium, diskusi dengan 

teman sekelas, yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide dan 

pengembangan konsep baru. Karenanya aksentuasi dari mendidik dan mengajar 

tidak terfokus pada si pendidik melainkan pada pembelajar. 

Beberapa hal yang mendapat perhatian pembelajaran konstruktivistik, yaitu       

(1) mengutamakan pembelajaran yang bersifat nyata dalam kontek yang relevan, 

(2) mengutamakan proses, (3) menanamkan pembelajaran dalam konteks 

pengalaman sosial, (4) pembelajaran dilakukan dalam upaya mengkonstruksi 

pengalaman (Pranata, 2008). Apabila dikaitkan dengan pembelajaran tutorial 
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menggunakan komputer sebagai sumber belajar, pendekatan konstruktivistik ini 

relevan pada proses belajar mandiri peserta didik menggunakan komputer 

tersebut. 

 

2.1.2. Interaksi Belajar  

 

Belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai normatif. Belajar mengajar 

adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan bertujuan. Dalam interaksi 

pembelajaran unsur guru dan siswa harus aktif, karena tidak mungkin terjadi 

proses interaksi bila hanya satu unsur yang aktif. Aktif dalam sikap, mental, dan 

perbuatan. Dalam sistem pengajaran dengan pendekatan keterampilan proses, 

siswa harus lebih aktif daripada guru. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan 

pembimbing. Inilah yang disebut dengan interaksi edukatif sebagimana yang 

dikemukakan Abu Achmadi dan Shuyadi, (1985: 47), interaksi edukatif adalah 

suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik yang 

berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan. 

Ada tiga pola komunikasi antara guru dan anak didik dalam proses interaksi 

edukatif, yakni komunikasi sebagai aksi, komunikasi sebagai interaksi, dan 

komunikasi sebagai transaksi. 

1) Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah menempatkan guru 

sebagai pemberi aksi dan anak didik sebagai penerima aksi. Guru aktif, dan 

anak didik pasif. Mengajar dipandang sebagai kegiatan menyampaikan bahan 

pelajaran. 

2) Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, guru berperan 

sebagai pemberi aksi atau penerima aksi. Demikian pula halnya anak didik, 
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bisa sebagai penerima aksi, bisa pula sebagai pemberi aksi. Antara guru dan 

anak didik akan terjadi dialog. 

3) Komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah, komunikasi tidak 

hanya terjadi antara guru dan anak didik. Anak didik dituntut lebih aktif 

daripada guru, seperti halnya guru, dapat berfungsi sebagai sumber belajar 

bagi anak didik lain. Penggunaan variasi pola interaksi mutlak dilakukan oleh 

guru. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, 

serta untuk menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan anak didik dalam 

mencapai tujuan. 

 

2.1.3. Sumber  Belajar 

 

Sumber  belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberi 

kemudahan kepada seseorang dalam belajarnya, Sudjana dan Rivai, (2007: 77). 

Tujuan digunakannya sumber belajar ini adalah meringankan pekerjaan guru serta 

menjamin keberlangsungan proses pembelajaran. Sumber belajar akan sangat 

membantu guru dalam suatu kondisi tertentu yang menyebabkan guru tidak dapat 

mendampingi proses pembelajaran di kelas ataupun saat siswa dirasa 

membutuhkan suasana baru dalam pembelajaran. Menurut Sudjana dan Rivai, 

(2007: 79), terdapat dua jenis sumber belajar dilihat dari segi pengembangannya 

yaitu. 

1) Sumber belajar yang dirancang (learning resources by design), yakni 

sumber belajar yang secara sengaja direncanakan, disiapkan untuk 

tujuan pengajaran tertentu atau dibuat untuk membantu kegiatan 

belajar mengajar. 

2) Sumber belajar yang dimanfaatkan (learning resources by utilization), 

yaitu sumber belajar yang dimanfaatkan guna memberi kemudahan 

kepada seseorang dalam belajar berupa segala macam sumber belajar 
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yang ada di sekeliling kita. Sumber belajar ini tidak direncanakan atau 

tanpa dipersiapkan terlebih dahulu, tetapi langsung dipakai guna 

kepentingan pengajaran, diambil langsung dari dunia nyata. 

 

 

Pengelompokan ini menunjukkan bahwa ada kalanya seorang pendidik dapat 

memanfaatkan sesuatu yang telah tersedia sebagai sumber belajar di kelas. Segala 

yang telah tersedia di alam serta segala fasilitas yang telah diciptakan oleh orang-

orang terdahulu dapat dijadikan sumber belajar yang efektif terutama untuk 

membuat siswa dapat mengkonstruksikan pengetahuan yang ia pelajari dengan 

lebih mudah. Berikut adalah klasifikasi sumber belajar lebih detail baik yang 

dirancang maupun yang digunakan, Sudjana dan Rivai, (2007: 79-80). 

a) Pesan (message) adalah informasi yang harus disalurkan oleh 

komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, data. Contohnya 

bahan-bahan pelajaran, cerita rakyat, dongeng, nasihat. 

b) Manusia (people) adalah orang yang menyimpan informasi atau 

menyalurkan informasi, tidak termasuk yang menjalankan fungsi 

pengembangan dan pengelolaan sumber belajar. Contohnya  

pembicara, aktor, nara sumber, pemuka masyarakat, pimpinan kantor, 

responden, guru (tidak termasuk teknisi dan tim kurikulum), siswa. 

c) Bahan (materials) adalah sesuatu yang bisa disebut media/software 

yang mengandung pesan untuk disajikan melalui pemakaian alat. 

Contohnya transaparansi, film, slides, es, buku, gambar, relief, candi, 

peralatan teknik dan lain-lain. 

d) Peralatan (device) adalah sesuatu yang disebut media/hardware yang 

menyalurkan pesan untuk disajikan yang ada di dalam software 

Contohnya OHP, proyektor, TV, kamera, papan tulis, generator, mesin 

dan lain-lain. 

e) Teknik dan metode (technique and methode) adalah prosedur yang 

disiapkan dalam mempergunakan bahan pelajaran, peralatan, situasi 

dan orang untuk menyampaikan pesan. Contohnya permainan, 

ceramah, diskusi, simulasi, kuliah, sosio drama dan lain-lain. 

f) Lingkungan (setting) adalah situasi di sekitar di mana pecan 

disalurkan/ ditransmisikan. Contohnya ruangan kelas, studio, 

perpustakaan, auditorium, taman, pasar, museum dan lain-lain. 
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Dalam pengelompokan ini tidak dibedakan antara sumber belajar yang dirancang 

dan yang dimanfaatkan karena yang digunakan sebagai dasar pembeda adalah 

bentuk dari masing-masing sumber belajar. Media pembelajaran mencakup 

software dan hardware dimasukkan pada kelompok yang berbeda yaitu bahan dan 

peralatan. Namun demikian, fungsi dari keduanya adalah sama yaitu sebagai alat 

bantu dalam pembelajaran. 

 

2.1.4. Media Pembelajaran 

 

Media adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan 

pembelajaran Scramm, (1977: 122).Media ada yang tinggal dimanfatkan oleh 

guru (by utilization) dalam kegiatan pembelajaran, artinya media tersebut oleh 

pihak tertentu (produsen media) dan guru tinggal menggunakannya secara 

langsung dalam kegiatan pembelajaran, begitu juga media yang sifatnya alamiah 

yang tersedia dilingkungan sekolah juga termasuk yang dapat lansung digunakan. 

Selain itu, kita juga dapat merancang dan membuat media sendiri sesuai dengan 

kemampuan dan kebutuhan siswa. Menurut Sudjana dan Rivai, (2007: 1) 

menyatakan bahwa di dalam metodologi pengajaran terdapat dua aspek yang 

paling menonjol (penting) yakni metode dan media pengajaran sebagai alat Bantu 

mangajar. Predikat menonjol di sini tentunya tanpa mengesampingkan aspek 

pembelajaran yang lain. Keduanya digunakan oleh pendidik untuk mendukung 

kelancaran proses belajar-mengajar. 

Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata 

medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah 
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perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Gagne dalam 

Arif S. Sardiman, (2011: 6) menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk belajar. 

Sementara itu Bringgs dalam Arif S. Sardiman, (2011: 6) berpendapat bahwa 

media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang 

siswa untuk belajar. Menurut Gerlach dan Ely sebagaimana yang dikutip oleh 

Azhar Arsyad (2011: 3) 

Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau 

kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Secara lebih khusus, 

pengertian media dalam proses belajar-mengajar cenderung diartikan 

sebagai alat-alat grafts, photo grafis atau elektronis untuk menangkap, 

memproses menyusun kembali informasi visual atau verbal. 

 

 

Berdasarkan pendapat ketiga tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa media 

merupakan perantara pesan yang merangsang siswa untuk belajar yaitu dengan 

cara menangkap, memproses dan menyusun kembali informasi yang diterima baik 

secara visual maupun verbal. Pengertian perantara dalam hal ini terutama alat-alat 

fisik baik itu alat grafis, fotografis ataupun elektrolis. 

 

a. Posisi Media dalam Pembelajaran 

 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu 

sistem, hal ini membuat media pembelajaran menempati posisi yang cukup 

penting dalam komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak 

akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan 

dapat berlangsung secara optimal. Menurut I Wayan Satyasa, (2007: 4) Media 
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pembelajaran merupakan komponen integral dari sistem pembelajaran sehingga 

tidak dapat dikesampingkan keberadaannya dalam proses pembelajaran. Posisi 

media pembelajaran sebagai komponen komunikasi ditunjukkan pada gambar 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Posisi Media PembelajaranI Wayan Satyasa,( 2007: 4) 

 

 

b. Nilai, Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

 

Penggunaan media pembelajaran bertujuan untuk meningkatnya minat siswa 

untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan akhimya dapat meningkatkan/ 

mempertinggi hasil belajar yang dicapai oleh siswa.Terdapat beberapa alasan 

mengapa media dapat mempertinggi proses belajar siswa, Sudjana dan Rivai, 

(2005: 2). Dalam hal ini disebutkan dua alasan utama dari media dapat 

rnempertinggi hasil belajar siswa yaitu alasan pertama berkenaan dengan manfaat 

media pengajaran dalam proses belajar siswa antara lain 

IDE PENGKODEAN MEDIA PENAFSIRAN KODE MENGERTI 

GANGGUAN 

UMPAN 

BALIK 

 

 

Sumber Pengalaman Pengalaman Penerima 
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1. Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan 

motivasi belajar. 

2. Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami 

oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih 

baik. 

3. Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal 

melalui penurunan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru 

tidak kehabisan tenaga apalagi bila guru mengajar untuk setiap jam pelajaran. 

4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, 

melakukan, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

 

Alasan keduanya adalah berkenaan dengan taraf berpikir siswa.Taraf berpikir 

manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dari berpikir kongkret menuju ke 

berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana menuju ke berpikir kompleks. 

Penggunaan media pengajaran erat kaitannya dengan tahapan berpikir tersebut 

sebab melalui media pengajaran hal-hal yang abstrak dapat dikongkretkan dan 

hal-hal yang kompleks dapat disederhanakan. 

Kedua alasan ini mempertegas posisi dari media dalam proses pembelajaran tidak 

dapat dipandang sebelah mata baik oleh pendidik ataupun oleh penyelanggara 

pendidikan secara lebih umum yaitu sekolah, lembaga pendidikan maupun 

pemerintah yang berperan sebagai sumber  kebijakan dalam praktik pendidikan. 

Hal ini dikarenakan peran media yang sangat penting bagi efektivitas proses 

belajar-mengajar. 
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Levied dan Lentz (1982) dalam Azhar Arsyad, (2011: 17) mengemukakan empat 

fungsi media pembelajaran khususnya media visual yaitu 

a) Fungsi Atensi yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna 

visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 

b) Fungsi Afektif yang berperan memberikan kenikmatan kepada siswa 

untuk mempelajari sesuatu dengan menggugah emosinya. 

c) Fungsi Kognitif dengan cara memperlancar pencapaian tujuan untuk 

memahami dan mengingat informasi ataupun pesan. 

d) Fungsi Kompensatoris yaitu membantu siswa dalam memahami teks 

dan membantu siswa yang lemah dalam hal membaca untuk 

mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. 

 

 

Berdasarkan kedua pendapat tokoh di atas, secara umum dapat disimpulkan 

kegunaan media dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 

 

1) Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka). 

2) Mengatasi keterbatasan ruang, waktu dan biaya indera seperti misalnya.objek 

yang terlalu besar atau terlalu kecil, gerak yang terlalu lambat ataupun terlalu 

cepat, kejadian atau peristiwa di masa lalu, objek yang terlalu kompleks, 

konsep yang terlalu luas. 

3) Dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi dapat 

diatasi sifat pasif dari anak didik. Karena dalam hal ini media menimbulkan 

kegairahan dalam belajar, memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara 

anak didik dengan lingkungan dan kenyataan, memungkinkan anak didik 

belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. 

4) Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi pendidikan 
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ditentukan sama untuk setiap siswa maka guru akan banyak mengalami 

kesulitan. 

 

c. Klasifikasi Media 

Klasifikasi berbagai jenis media perlu dipelajari agar kits dapat memilih media 

dengan tepat. Menurut Seels dan Richey dalam Azhar Arsyad (2011: 29), media 

dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu 

 

1) Media hasil teknologi cetak yang dihasilkan melalui proses pencetakan 

mekanis atau fotografis. 

2) Media hasil teknologi audio-visual yang dihasilkan dengan menggunakan 

mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio-

visual. 

3) Media hasil teknologi yang berdasarkan komputer yang dihasilkan melalui 

penggunaan sumber-sumber  yang berbasis micro-prosesor. 

4) Media hasil gabungan teknolgi cetak dan komputer yang menggabungkan 

pemakaian beberapa bentuk media yang dikendalikan/digunakan oleh 

komputer. 

 

Klasifikasi laindari media pengajaran dalam Sudjana dan Rivai (2005: 3) adalah 

sebagai berikut. 

a) Media grafis/media dua dimensi seperti gambar, foto, grafik,bagan/diagram, 

poster, kartun, komik dan lain-lain. 

b) Media tiga dimensi yaitu dalam bentuk model padat (solid model), model 

penampang, model susun, model kerja, diorama dan lain-lain.  
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c) Media proyeksi seperti slide, film strips, penggunaan OHP dan lain-lain.  

d) Penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. 

 

2.2. Prestasi Belajar Akuntansi 

Didalam pembelajaran tugas dari guru adalah mengadakan suatu proses evaluasi. 

Evaluasi bertujuan  untuk mengetahui hasil belajar siswa, salah satunya adalah 

prestasi belajar siswa. Informasi ini sangat berguna untuk memperjelas sasaran 

dalam pembelajaran. 

Prestasi belajar adalah suatu kemampuan aktual yang dapat diukur secara lansung 

dengan tes. Prestasi belajar adalah prestasi yang diperoleh disekolah dan diluar 

sekolah. Prestasi belajar disekolah adalah hasil yang diperoleh anak-anak berupa 

nilai mata pelajaran Sunarta, (1997: 55) Menurut Bloom , (1971: 7) Pretasi  

belajar merupakan hasil perubahan tingkah laku yang meliputi tiga ranah yaitu 

kognitif, efektif, dan psikomotor. Gambaran pretasi belajar siswa dapat 

dinyatakan dengan angka 0 sampai dengan 10 Arikunto, (2002: 62). Prestasi 

belajar dapat dioperasikan dalam bentuk indikator- indikator berupa nilai raport, 

angka kelulusan dan predikat keberhasilan. 

Beberapa defenisi diatas dapat dinyatakan bahwa prestasi belajar akuntansi adalah 

kemampuan actual mata pelajaran akuntansi yang dapat diukur setelah mengalami 

proses belajar pratek tentang pengetahuan dan ketrampilan tertentu, nilai-nilai 

yang dicapai oleh siswa sebagai hasil dari proses belajar disekolah. Hasil yang 

diperoleh siswa dalam mata pelajaran akuntansi yang dinyatakan dalam bentuk 

nilai yang disebut dengan prestasi belajar. 
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2.3. Pengembangan Pembelajaran  

 

Model rancangan pembelajaran merupakan kerangka acuan spesifikasi belajar 

yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, dan sebagai acuannnya adalah 

kurikulum yang berlaku. Pengembangan pembelajaran  sebagai suatu proses yang 

sistematis untuk menghasilkan suatu pembelajaran yang siap digunakan. Dalam 

proses pengembangan pembelajaran , dapat menghasilkan produk baru yang 

efektif dan efisien. Bentuk nyata dari pengembangan tersebut adalah satu set 

bahan dan strategi pembelajaran yang teruji secara efektif dan efisien di lapangan.  

 

Salah satu model umum untuk mengembangkan sumber belajar bidang studi 

tertentu adalah melalui pendekatan sistem (system approach model). Model umum 

dalam mengembangkan sumber belajar atau bahan ajar dengan menganut 

pendekatan sistem telah dianjurkan antara lain oleh Dick and Carey dalam 

Pargito, (2010: 43-45). Proses atau prosedur itu disebut sebagai pendekatan 

sistem, karena ia terdiri dari beberapa komponen-komponen yang saling 

berinteraksi, dan secara bersama-sama membuahkan hasil yang ditetapkan 

sebelumnya. Sistem ini mengumpulkan informasi tentang keampuhan produk 

akhir (end product) dapat direvisi sampai ia mencapai mutu yang diharapkan. 

Pada saat bahan sedang dikembangkan, data dikumpulkan dan materi direvisi 

sejalan dengan adanya data untuk menjadikan seefektif dan seefisien mungkin. 

 

Sebagai sebuah pendekatan sistem, model pengembangan ini terdiri dari sepuluh 

komponen, yaitu (1) mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran; (2) melakukan 

analisi pembelajaran; (3) mengidentifikasi perilaku awal siswa dan karakteristik 
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siswa; (4) menulis tujuan khusus pembelajaran; (5) mengembangkan tes acuan 

patokan; (6) mengembangkan strategi pembelajaran; (7) mengembangkan dan 

memilih materi pembelajaran; (8) melakukan evaluasi formatif; (9) merevisi 

materi pembelajaran, dan (10) melaksanakan evaluasi sumatif Pargito, (2010: 45). 

Dick and Carey menyusun sistemnya secara linear, dan langkah-langkah 

pengembangan materi pembelajaran, dalam penelitian ini berbentuk pembelajaran 

toturial menggunakan komputer, harus dilaksanakan secara urut dari langkah 

pertama sampai langkah kesepuluh. Adapun urutan linear Dick and Carey dapat 

dilihat pada Gambar 2.5 berikut. 

 

 

Gambar 2.5    Pengembangan Model Pembelajaran Dick and Carey (Pargito,  

                       2010: 45) 
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Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan identifikasi tujuan pembelajaran 

dengan cara mengadakan penilaian terhadap kebutuhan-kebutuhan yang 

diperlukan oleh siswa. Disamping itu, sesuai dengan tuntutan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan SMA/MA yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, pada langkah 

awal dilakukan identifikasi, selanjutnya tahap analisis pembelajaran adalah 

menjabarkan perilaku umum menjadi perilaku khusus yang disusun secara 

sistematis. Analisis ini dilakukan dengan maksud untuk menjamin, bahwa 

kegiatan pengembangan ini tidak mengembangkan suatu hal yang tidak perlu. 

Selanjutnya identifikasi tingkah laku siswa, bertujuan untuk mengenali 

keterampilan awal yang memicu dikembangkannya pembelajaran tutorial. Dengan 

dikenalinya keterampilan awal, diharapkan peserta didik dapat ditingkatkan 

keterampilannya. 

 

Perumusan indikator pembelajaran merupakan dasar dalam penyusunan  strategi 

pembelajaran, pengorganisasian isi pembelajaran dan penyusunan pertanyaan, 

kemudian menyusun butir-butir tes adalah untuk mengukur kemampuan peserta 

didik dalam mencapai apa yang telah dicantumkan dalam rumusan tujuan. 

Selanjutnya, strategi pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk 

mengkomunikasikan isi materi pelajaran kepada peserta didik supaya tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

 

Pada tahap pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan komputer , isi atau 

kontennya mengacu pada Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan mata pelajaran ekonomi kelas XII (dua 

belas) semester I. Selanjutnya, melakukan evaluasi yang bertujuan untuk 

mengukur tingkat keefektifan produk yang dikembangkan. Revisi produk 
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didasarkan pada data yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Selanjutnya, data 

tersebut ditafsirkan sebagai usaha untuk mengenali kesulitan-kesulitan dan 

kekurangan yang terdapat dalam penggunaan pembelajaran tutorial menggunakan 

komputer pada mata pelajaran akuntansi 

 

Pengembangan pembelajaran tutorial menggunakan komputer  adalah sebuah 

pengembangan produk berupa tutorial yang memfokuskan pada penyajian konsep-

konsep mata pelajaran akuntansi dalam bentuk gambar dan dialog-dialog yang 

menghibur dan edukatif. Dalam pengembangan tutorial akuntansi ini, disajikan 

animasi atau aplikasi flash  pendukung dimana tema yang dibicarakan adalah 

mengenai materi jurnal khusus mata pelajaran akuntansi  kelas XII (dua belas)  

semester I. Untuk menarik minat siswa, pembelajaran tutorial didesain sedemikian 

rupa oleh penulis sehingga terkesan presentasi ini dapat  membuat siswa 

penasaran karena pembelajaran yang berulang-ulang 

 

2.4.  Pembelajaran Tutorial Menggunakan  Komputer 

 

2.4.1.  MediaPembelajaran Menggunakan Komputer  

 

a. Pengertian Media Pembelajaran Menggunakan Komputer 

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi menuntut pola variasi 

pembelajaran  Salah satu media pembelajaran yang mulai berkembang saat ini 

adalah komputer. Media pembelajaran menggunakan komputer adalah 

penggunaan komputer sebagai media penyampaian informasi pembelajaran, 

latihan soal, umpan balik, dan skor jawaban peserta didik. Menurut Sudjana & A. 

Rivai, (2000: 57), ada tiga bentuk penggunaan komputer dalam kelas, yaitu. 
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1) Untuk mengajar siswa menjadi mampu membaca komputer atau computer 

literate 

2) Untuk mengajarkan dasar-dasar pemprograman dan pemecahan masalah 

komputer, dan 

3) Untuk melayani siswa sebagai alat bantu pembelajaran. 

 

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sudjana dan A. Rivai, (2000: 58), ada beberapa 

pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkenalkan Komputer kepada 

siswa antara lain. 

 

a) Menyediakan laboratorium komputer, siswa mengunjungi 

laboratorium tersebut secara bergiliran berdasarkan jadwal 

tertentu. 

b) Setiap kelas memiliki sejumlah komputer dan siswa 

menggunakannya secara bergiliran atau digunakan sesuai dengan 

kebutuhan 

c) Sekolah memiliki sejumlah besar komputer, siswa meneriman 

intruksi dasar komputer untuk mendasain mata ajaran akademik, 

misalnya matematika dan bahasa Jadi pendaya gunaan komputer 

dapat dirancang dan dilaksanakan, yang penting tersediannya dana 

dan adanya kotmitmen tentang komputer literacy. 

 

 

Dibalik kehandalan komputer sebagai pembelajaran terdapat beberapa 

persoalan yang sebaiknya menjadi bahan pertimbangan awal bagi pengelola 

pengajaran komputer, (http://agsasman3yk:wordpress.com/2013). 

 

(1) Perangkat keras dan lunak yang mahal dan cepat ketinggalan 

jaman 

(2) Teknologi yang sangat cepat berubah, sangat memungkinkan 

perangkat yang dibeli saat ini beberapa tahun kemudian akan 

ketinggalan zaman. 

(3) Pembuatan program yang rumit serta dalam pengoperasian awal 

perlu pendamping guna menjelaskan penggunaannya. Hal ini bisa 

disiasati dengan pembuatan modul pendamping yang menjelaskan 

penggunaan dan pengoperasian program. 

http://agsasman3yk:wordpress.com/2013
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b. Macam-macam Media Pembelajaran Menggunakan Komputer 

 

Adapun macam-macam media pembelajaran menggunakan komputer terdiri dari, 

(http://agsasman3yk.wordpress.com/2013). 

1) Presentasi Power Point 

Saat ini teknologi pada bidang rekayasa komputer menggantikan peranan 

alatpresentasi pada masa sebelumnya. Penggunaan perangkat lunak perancang 

presentasi seperti  Microsoft Power Point yang dikembangkan oleh Microsoft 

inc" yang mengembangkan banyak sekali jenis perangkat lunak untuk 

mendukung kepentingan tersebut. Kelebihan media ini adalah 

menggabungkan semua unsur media seperti teks, video, animasi, image, 

grafikdan sound di dalam persentasi power point sehingga dapat dibuat 

semenarik mungkin. 

2) CD/Multimedia Pembelajaran Interaktif 

Sifat media ini selain interaktif juga bersifat multi media terdapat unsur-unsur 

media secara lengkap yang meliputi sound, animasi, video, teks dan grafis. 

Sementara itu, macam-macam model multimedia pembelajaran yaitu, 

(http:/lagsasman3yk.wordpress.com/2013). 

 

(a) Model drill Memberikan pengalaman belajar yang lebih kongkrit 

melalui penciptan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati 

suasana yang sebenarnya. 

(b) Model Tutorial menggunakan perangkat lunak berupa program 

komputer yang berisi materi pelajaran. 

(c) Model Simulasi memberikan pengalaman belajar yang lebih kongkrit 

melalui penciptan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati 

suasana yang sebenarnya. 

(d) Model Games. Model permainan ini dikembangkan berdasarkan atas 

"pembelajaran menyenangkan",dimana peserta didik akan dihadapkan 

pada beberapa petunjuk dan aturan permainan. 

http://agsasman3yk.wordpress.com/2013)
http://lagsasman3yk.wordpress.com/2009):
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3) Video Pembelajaran 

Video pembelajaran terdiri dari. 

a. Rekaman hasil aktivitas pembelajaran 

b. Membimbing siswa untuk memahami sebuah materi melalui visualisasi  

c. Prinsip yang hampir lama dengan nonton film. 

d. Video dapat di buat sendiri atau download dari berbagai situs share video 

e. Apabila memungkinkan disesuaikan dengan materi melalui prosesediting 

f. Internet 

 

Adapun macam media berbasis internet yaitu. Email, chatting, videotelecon- 

ference, blog, e-learning, web, dll, Udin S Winataputra, (1997: 77). Tujuan 

penggunaan internet sebagai media pembelajaran menggunakan  komputer antara 

lain, (http: //teknologi pendidikan. wordpress.  com/2013). 

 

(1) Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa 

untuk belajar secara mandiri 

(2) Siswa dapat mengakses secara dari berbagai perpustakaan, museum,data 

base dan mendapatkan sumber  primer tentang berbagai peristiwa sejarah, 

biografi, rekaman, laporan, data statistik 

(3) Siswa dapat berperan sebagai seorang peneliti, menjadi seorang analis, 

tidak hanya konsumen informasi saja. 

 

c. Fungsi Komputer dalam Kegiatan Pembelajaran  

 

1. Fungsi Kognitif 

Komputer dapat mengajarkan konsep-konsep aturan, prinsip, langkah- 

langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks. Komputer juga dapat 
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menjelaskan konsep tersebut dengan dengan sederhana dengan penggabungan 

visual dan audio yang dianimasikan. Sehingga cocok untuk kegiatan 

pembelajaran mandiri, Sudjana & Rivai, (2000: 70). 

2. Fungsi Psikomotor 

Dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games simulasi 

sangat bagus digunakan untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Beberapa 

contoh program antara lain; simulasi pendaratan pesawat, simulasi perang 

dalam medan yang paling berat dan sebagainya, Sudjana &  Rivai, (2000: 70). 

3. Fungsi Afektif 

Bila program didesain secara tepat dengan memberikan potongan clip suara 

atau video yang isinya menggugah perasaan, pembelajaran sikap/afektif pun 

dapat dilakukan mengunakan media komputer, Sudjana & Rivai, (2000: 71). 

 

d. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Menggunakan  Komputer 

Aplikasi komputer dalam bidang Pembelajaran memungkinkan berlangsungnya 

proses belajar secara individual (individual learning). Pemakai komputer atau user 

dapat melakukan interaksi langsung dengan sumber  informasi. Perkembangan 

teknologi komputer jaringan (computer network/ Internert) saat ini telah 

memungkinkan pemakainya melakukan interaksi dalam memperoleh pengetahuan 

dan informasi yang diinginkan. Berbagai bentuk interaksi pembelajaran dapat 

berlangsung dengan tersedianya medium komputer. Beberapa lembaga pendidikan 

jarak jauh di sejumlah negara yang telah maju memanfaatkan medium ini sebagai 

sarana interaksi. 

Pemanfaatan ini didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh komputer dalam 

memberikan umpan balik (feedback) yang segera kepada pemakainya. 
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1) Kelebihan 

Heinich dalam Rusman, (2012: 190) mengemukakan sejumlah kelebihan dan juga 

kelemahan yang ada pada komputer. Aplikasi komputer sebagai alat bantu proses 

belajar dan pembelajaran memberikan beberapa keuntungan antara lain, 

(http://agsasman3yk.wordpress. com/2013). 

 

a) Komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuan 

dan kecepatannya dalam memahami pengetahuan dan informasi yang 

ditanyangkan. 

b) Penggunaan komputer dalam proses belajar membuat siswa dapat 

melakukan kontrol terhadap aktivitas belajarnya. 

c) Penggunaan komputer dalam lembaga pendidikan memberikan 

keleluasaan terhadap siswa untuk menentukan kecepatan belajar dan 

memilih urutan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan. 

d) Kemampuan komputer untuk menayangkan kembali informasi yang 

diperlukan oleh pemakainya, yang diistilahkan dengan "kesabaran 

komputer", dapat membantu siswa yang memiliki kecepatan belajar 

lambat. Dengan kata lain, komputer dapat menciptakan iklim belajar 

yang efektif bagi siswa yang lambat (slow learner), tetapi juga dapat 

memacu efektivitas belajar bagi siswa yang lebih cepat (fast learner). 

e) Disamping itu, komputer dapat diprogram agar mampu memberikan 

umpan balik terhadap hasil belajar dan memberikan pengukuhan 

(reinforcement) terhadap prestasi belajar siswa. 

f) Dengan kernampuan komputer untuk merekam hasil belajar 

pemakainya (record keeping), komputer dapat diprogram untuk 

memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. 

g) Komputer juga dapat dirancang agar dapat memberikan preskripsi atau 

saran bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar tertentu. 

h) Kelebihan komputer yang lain adalah kemampuan dalam 

mengintegrasikan komponen warna, musik dan animasi grafik 

(graphic animation). 

 

 

Hal menyebabkan komputer mampu menyampaikan informasi dan pengetahuan 

dengan tingkat realisme yang tinggi. Hal ini menyebabkan program komputer 

sering dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan belajar yang bersifat 



 

46 

simulasi. Lebih jauh, kapasitas memori yang dimiliki oleh komputer 

memungkinkan penggunanya menayangkan kembali hasil belajar yang telah 

dicapai sebelumnya. Hasil belajar sebelumnya ini dapat digunakan oleh siswa 

sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kegiatan belajar selanjutnya. 

Keuntungan lain dari penggunaan komputer dalam proses belajar dapat 

meningkatkan hasil belajar dengan penggunaan waktu yang relatif kecil. Contoh 

yang tepat untuk ini adalah program komputer simulasi untuk melakukan 

percobaan pada mata kuliah sains dan teknologi. Penggunaan program simulasi 

dapat mengurangi biaya bahan dan peralatan untuk melakukan percobaan, Benny 

A. Pribadi dan Tita Rosita, (2002: 11-12) 

2) Kekurangan 

Selanjutnya Benny dan Tita (2000) memberi penjelasan, disamping memiliki 

sejumlah kelebihan, komputer sebagai sarana komunikasi interaktif juga memiliki 

beberapa kelemahan. Kelemahan pertama adalah, (http://agsasman3yk. 

wordpress.com/2013). 

a. Tingginya biaya pengadaan dan pengembangan program komputer, 

terutama yang dirancang khusus untuk maksud pembelajaran. 

b. Disamping itu, pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan komputer 

yang meliputi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(software) memerlukan biaya yang relatif tinggi. Oleh karena itu 

pertimbangan biaya dan manfaat (cost benefit analysis) perlu 

dilakukan sebelum memutuskan untuk menggunakan komputer untuk 

keperluan pendidikan. 

c. Masalah lain adalah compatability dan incompability antara hardware 

dan software. Penggunaan sebuah program komputer biasanya 

memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi yang sesuai. Perangkat 
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lunak sebuah komputer seringkali tidak dapat digunakan pada 

komputer yang spesifikasinya tidak sama. 

 

 

Merancang dan memproduksi program pembelajaran yang menggunakan  

komputer (computer based instruction) merupakan pekerjaan yang tidak mudah. 

Memproduksi program komputer merupakan kegiatan intensif yang memerlukan 

waktu banyak dan juga keahlian khusus. 

 

e. Manfaat Pembelajaran Menggunakan Komputer 

Beberapa manfaat menggunakan komputer dalam pembelajaran adalah. 

 

1. Menurut Thomson dalam Elida & Nugroho, (2003) pada saat dipergunakan 

pembelajaran, komputer meningkatkan motivasi siswa. Siswa menikmati kerja 

komputer dan ingin menghabiskan waktu, karena komputer memberikan 

tantangan (yaitu pekerjaan yang tidak terlalu sulit maupun terlalu mudah). 

Disamping itu komputer dapat menampilkan perpaduan antara teks, gambar, 

animasi gerak dan suara secara bersamaan. 

2. Komputer mampu memberikan informasi, tentang kesalahan dan jumlah 

waktu belajar yang diperlukan untuk mengerjakan soal-soal. 

3. Pembelajaran berbantuan komputer melatih siswa untuk terampil memilih 

bagian-bagian isi pembelajaran yang dikehendaki. 

4. Pengembangan pembelajaran yang dirancang secara hati-hati akan bermanfaat 

bagi siswa yang biasanya kurang mengikuti metode pembelajaran tradisional. 

5. Melalui komputer pembelajaran dapat dilakukan secara berulang ulang, 

sehingga hambatan belajar yang disebabkan rasa malu untuk bertanya bagi 

siswa yang lemah serta kesabaran bagi pengajar dapat teratasi. 
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6. Pembelajaran dengan bantuan komputer dapat dilakukan secara mandiri/ 

individual. Presepsi belajar klasikal yang tidak seragam, dengan bantuan 

komputer memungkinkan belajar sesuai dengan kemampuannya. 

7. Mempengaruhi sikap siswa terhadap sekolah dan mata pelajaran serta 

q1berdampak positif untuk meningkatkan daya imajinasi dan rasa percaya diri. 

 

2.4.2. Program Tutorial Menggunakan Komputer 

 

Pada pembelajaran akutansi khususnya SMA/MA, penggunaan komputer bisa 

menyajikan media dalam bentuk grafik dan audio-video. Menurut Yunan (2006), 

saat ini pemanfaatan komputer sebagai media pembelajaran akutansi masih jarang 

diterapkan di sekolah karena belum banyak produsen yang menawarkan software 

khusus pembelajaran akutansi, sehingga diperlukan keahlian dan keuletan guru 

untuk memanfaatkan Macromedia Flash seadanya. Macromedia Flash adalah 

software yang di rancang untuk membuat Animasi berbasis Vektor  dengan hasil 

yang mempunyai ukuran yang kecil, pada awalnya software ini memang di 

arahkan untuk membuat animasi atau aplikasi yang berbasis internet (online). 

Sejak di perkenalkan pada tahun 1996, flash atau macromedia flash menjadi 

sangat populer dan langsung mendapat tempat di hati masyarakat dunia web 

karena dapat membuat, menampilkan animasi dan interaksi di web. Tetapi sejak 

bulan desember 2005, perusahaan Macromedia Flash di beli oleh Adobe dan kini 

berganti nama menjadi Adobe Flash sejak versi 9 atau CS3 

Uraian di atas menunjukkan bahwa pembelajaran akutansi menggunakan 

komputer merupakan pembelajaran dengan multimedia yang komputer  sesuai 
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dengan tujuan pembelajaran.  Pembelajaran ini akan memudahkan visualisasi hal-

hal yang imajinatif dan abstrak dalam akutansi. 

a. Pengertian Pembelajaran Tutorial 

 

Tutorial adalah bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian bimbingan, 

bantuan, petunjuk, arahan, dan motivasi agar para siswa belajar secara efisien dan 

efektif. Adapun tujuan dari kegiatan tutorial adalah. 

 

1. Untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan para siswa sesuai 

dengan yang dimuat dalam modul-modul, melakukan usaha-usaha 

pengayaan materi yang relevan. 

2. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa tentang cara 

memecahkan masalah, mengatasi kesulitan atau hambatan agar mampu 

membimbing diri sendiri. 

3. Untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang cara belajar mandiri. 

Rusman, (2012: 211). 

 

 

Program tutorial digunakan untuk memperkenalkan materi pelajaran baru kepada 

siswa dan kemudian ditindak lanjuti dengan latihan dan praktek. Program ini juga 

digunakan untuk pengayaan pelajaran atau membantu siswa yang tidak hadir pada 

pelajaran tertentu. Menurut Hamalik, (2003: 237-238), program tutorial juga 

digunakan sebagai review terhadap pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya 

guna mengecek pemahaman dan menambah retensi konsep-konsep. 

Lebih lanjut dikatakan Hamalik (2003: 236), komputer adalah suatu medium 

interaktif, dimana siswa memiliki kesempatan untuk berinteraksi dalam bentuk 

mempengaruhi atau mengubah urutan yang disajikan. Dengan komputer dapat 

dikembangkan suatu program yang dapat membimbing siswa dalam belajar 

mandiri. 
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Program pengajaran tutorial dengan bantuan komputer meniru sistem tutor yang 

dilakukan oleh guru atau instruktur. Informasi atau pesan berupa suatu konsep 

disajikan di layar komputer dengan teks, gambar, atau grafik. Pada saat yang tepat 

siswa diperkirakan telah membaca, menginterpretasi, dan menyerap konsep itu, 

suatu pertanyaan atau soal diajukan. Jika jawaban benar, komputer akan 

melanjutkan penyajian informasi atau konsep berikutnya. Jika jawaban salah, 

komputer kembali ke informasi konsep sebelumnya. Arsyad, (2000: 157) 

Program tutorial pada dasamya sama dengan program bimbingan yang bertujuan 

memberikan bantuan kepada siswa agar dapat mencapai hasil belajar secara 

optimal. Kegiatan tutorial ini memang sangat dibutuhkan sebab siswa yang 

dibimbing melaksanakan kegiatan mandiri yang bersumber  dari modul-modul 

dalam bidang studi tertentu. Itu sebabnya kegiatan ini sering dikaitkan dengan 

program pembelajaran modular. Sistem pembelajaran ini direalisasikan dalam 

bentuk, yakni pusat belajar modular, program pembinaan jarak jauh dan sistem 

belajar jarak jauh. 

Tutorial merupakan bimbingan pembelajaran dalam bentuk pemberian arahan, 

bantuan, petunjuk dan motivasi agar para siswa belajar secara efisien dan efektif. 

Pemberian bantuan berarti membantu siswa dalam mempelajari materi pelajaran. 

Petunjuk berarti memberi informasi tentang cara belajar secara efektif dan efisien. 

Arahan berarti mengarahkan para siswa untuk mencapai tujuannya masing-

masing. Motivasi berarti menggerakkan para siswa dalam mempelajari materi, 
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mengerjakan tugas-tugas dan mengikuti penilaian. Bimbingan berarti membantu 

para siswa memecahkan masalah-masalah belajar. 

Program tutorial merupakan program pembelajaran yang digunakan dalam 

pembelajaran dengan menggunakan software Flash berupa program komputer 

yang berisi materi pelajaran dan soal-soal latihan. Komputer sebagai tutor 

berorientasi pada upaya dalam membangun perilaku siswa melalui penggunaan 

komputer. Secara sederhana, pola-pola pengoperasiannya adalah sebagai berikut. 

(1) Komputer menyajikan materi, (2) Siswa memberikan respon, (3) Respon siswa 

dievaluasi oleh komputer dengan orientasi pada arah siswa dalam menempuh 

prestasi berikutnya, dan (4) Melanjutkan atau mengulangi tahapan sebelumnya. 

Tahapan atau langkah-langkah pembelajaran menggunakan komputer model 

tutorial adalah sebagai beriku 

1) Penyajian informasi (presentation of information), yaitu berupa materi 

pelajaran yang akan dipelajari siswa. 

2) Pertanyaan dan respon (question of reponses), yaitu berupa soal-soal yang 

harus dikerjakan siswa. 

3) Penilaian repons (judging of responses), yaitu komputer akan memberikan 

respons atas jawaban yang diberikan siswa. 

4) Pemberian balikan respons (providing feedback about responses), yaitu 

setelah selesai, program akan memberikan balikan. Apakah telah sukses/ 

berhasil atau harus mengulang.  

5) Pengulangan (remediation).  

6) Segmen pengaturan pelajaran (sequencing lesson segment) 
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Berdasarkan uraian di atas, tutorial pembelajaran menggunakan komputer adalah 

suatu tutorial yang diberikan dengan bantuan komputer sebagai tutor. Tutorial 

pembelajaran komputer agar dapat membimbing siswa untuk belajar mandiri. 

Dengan kecanggihan komputer dapat menyampaikan materi kepada siswa 

memberikan latihan soal, mengajukan tes serta dapat memberikan umpan balik 

dari hasil tes tersebut. 

 

b. Ciri Model Tutorial 

Terdapat beberapa hal yang menjadi ciri model tutorial, dimana materi pelajaran 

dikemas dalam bentuk prosedur sebagai berikut. 

1) Pendahuluan 

Pendahuluan berisi Identitas Mata Pelajaran, Identitas Programer, Judul, 

Pokok Materi Pembelajaran, Petunjuk atau Langkah Pembelajaran yang harus 

ditempuh. 

2) Pokok Materi 

Materi yang dikemas dalam bentuk skrip tutorial ini dapat dibagi ke dalam dua 

bagian, yaitu bagian uraian materi (content) dan bagian evaluation. 

Perbandingan antara luas materi dan banyaknya evaluasi untuk setiap frame 

harus diselaraskan, dengan demikian tidak ada ketentuan baku bahwa setiap 

uraian materi harus berapa jumlah soalnya. Bentuk soal yang biasa 

dikonstruksi adalah multiple choice atau pilihan ganda dengan option (a), (b), 

(c), dan (d). Hal ini dilakukan guna memudahkan desain link atau 

keterhubungan antar deteksi jawaban benar dan salah dengan statement yang 
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diperlukan, misalnya jika jawaban adalah (a), maka benar atau salahnya 

jawaban (a) yang pilih ini akan memungkinkan statement apa yang bisa 

dimunculkan, misalnya muncul statement sebagai respon “betel:, maka proses 

jawaban akan terus berlanjut. Sebaliknya jika jawaban (a) itu adalah “kurang 

tepat”, maka belajar harus diulang atau peserta didik harus mengulang kembali 

materi yang ditanyakan tersebut. 

3) Jenis balikan atau respon 

Bahwa dalam tutorial diperlukan adanya desain balikan atau respon terhadap 

jawaban jawaban yang diberikan peserta didik dalam menjawab pertanyaan 

yang diberikan. 

4) Deteksi jawaban salah dan betul 

Untuk memberikan gambaran hasil akhir dari sejumlah pertanyaan yang 

disajikan dan dijawab siswa, maka skor-skor akan diperlihatkan diakhir 

program, sehingga berapa kali ia menjawab salah dan mengulang materi 

(membaca materi kembali), dan berapa kali ia menjawab dengan benar. 

5) Soal formatif atau UTS, biasa disajikan secara tersendiri di luar prosedur 

tutorial. Di mana soal evaluasi ini tersendiri dibuat atau memiliki icon yang 

dirancang khusus dalam menu utama dari model tutorial tersebut. 

6) Melihat hasil 

Melihat hasil merupakan salah satu kontrol terhadap mastery learning peserta 

didik dalam menyelesaikan semua materi pembelajaran beserta soal-soal yang 

disajikan dalam model tutorial. Di mana pada bagian ini bisa didesain dalam 

bentuk skor angka atau grafik benar dan salah. 

c. Komponen Model Tutorial 

1. Pengenalan 
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a) Judul Program (Title Page) 

Suatu program tutorial diawali dengan tampilnya halaman judul atau 

bentuk – bentuk lain yang dapat menarik perhatian siswa. Judul 

program merupakan bagian penting untuk memberikan informasi 

kepada siswa tentang apa yang akan dipelajari dan disajikan dalam 

program tutorial ini. 

b) Identitas Program 

Progam atau acuan digunakan untuk memandu siswa dan memberikan 

petunjuk, tentang apa yang harus dilakukan siswa. 

c) Objektifitas Penyajian (Presentation of Objektif) 

Pada bagian ini disajikan tujuan umum dan tujuan khusus dari  materi 

program yang anda rancang. 

d) Petunjuk (Direction) 

Petunjuk yang berisi informasi cara menggunakan program yang anda 

buat diusahakan agar siswa mampu mengoperasikan program tersebut. 

e) Stimulsi Prioritas Pengetahuan (Stimulating Prior Knowledge) 

Prioritas pengetahuan berguna sebagai appersepsi. Dalam program 

tutorial yang anda kembangkan bentuk dari stimulasi prioritas 

pengetahuan dapat berupa synopsis dari materi yang terdapat dalam 

program. 

f) Initial Kontrol (Initial Student kontrol). 

Tampilan Initial kontrol berisi pilihan bagi siswa untuk menggunakan 

program. 

2. Penyajian informasi 

a) Model penyajian atau model presentasi 
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Penyajian materi atau disebut dengan presentasi, merupakan bentuk 

penyajian informasi pembelajaran anda buat. Model umum dari 

penyajian informasi biasanya mempergunakan informasi visual selain 

teks seperti gambar, grafik, foto dan image yang dianimasikan. 

b) Panjang Teks Penyajian 

Informasi pembelajaran yang ingin disampaikan dalam program tutorial 

yang anda buat harus benar – benar berisi materi pokok dalam bentuk 

kata-kata esensial. Demikian juga dalam menyajikan informasi dalam 

bentuk grafik, animasi dan warna harus disesuaikan dengan 

kemampuan monitor untuk menyajikannya. (dukungan VGA moniotor 

Komputer). 

c) Grafik dan animasi 

Pembuatan grafik dan animasi dalam program yang anda buat ditujukan 

untuk menambah pemahaman siswa terhadap materi dan fokus 

informasi pada materi yang disajikan. Penggunaan objek gambar, 

grafik, animasi digunakan sebagai penguat informasi, yang disajikan. 

Grafik dan animasi sangat efektif untuk menambah system belajar 

dengan komputer yang mampu menjelaskan sesuatu yang dibatasi 

ruang gerak dan waktu. 

d) Warna dan Penggunaanya 

Seperti halnya dalam model drill bahwa penggunaan warna sangat 

berhubungan dengan presentasi grafik, objek, dimana warna harus 

dapat memberikan kesan penguatnya. Penggunaan warna yang sesuai 

akan berguna untuk menarik perhatian dan memfokuskan perhatian dan 
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pemahaman siswa terhadap informasi materi pembelajaran yang 

disajikan. Warna harus berfungsi sebagai acuan, bukan sebagai bagian 

yang diutamakan dalam proses pembelajaran. 

3. Pertanyaan dan Respon – respon 

Adanya pertanyaan dalam program tutorial dimaksudkan agar siswa selalu 

memperhatikan materi yang dipelajarinya, serta untuk menilai sejauh mana  

kemampuan siswa untuk mengingat dan memahami pelajaran tersebut. 

Pertanyaan yang diberikan dapat berbentu benar salah, menjodohkan, 

pilihan ganda atau dalam bentuk jawaban singkat sedangkan respon 

diberikan untuk menganalisis jawaban siswa. 

4. Penilaian Respon 

Penilaian jawaban merupakan proses mengevaluasi respon agar feedback 

dapat diberikan siswa. Fungsi penilaian berfungsi untuk mengevaluasi 

hasil belajar siswa serta membuat keputusan apakah proses belajar dapat 

dilakukan ke proses berikutnya atau diulang kembali.  

5. Pemberian balikan respon 

Feed back atau umpan balik diberikan sebagai reaksi terhadap respon yang 

diberikan siswa. Umpan balik dapat berupa pesan – pesan dalam bentuk 

teks dan bentuk ilustrasi grafik. Fungsi adanya umpan balik adalah untuk 

menginformasikan apakah respon yang diberikan siswa tepat atau tidak. 

Jika respon yang diberikan siswa benar program akan memberikan 

reinforcement (penguatan) bagi siswa namun jika respon siswa salah,maka 

program akan memberikan keterangan punishment (hukuman) bahwa 

respon yang diberikannya salah.  
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6. Remediation (Pengulangan) 

Penyajian materi kembali bagi siswa yang belum memahami materi yang 

dipelajarinya. Prosedur pengulangan yang paling umum adalah 

mengulangi informasi yang pernah dilihat siswa. 

7. Segment pengaturan pelajaran 

Program Tutorial pola dasarnya mengikuti pola pengajaran berprograma 

tipe branching. Pencabangan diatur sebelumnya dan dibuat dengan menu 

yang banyak pilihan. 

8. Penutup 

Penutupan tutorial dilengkapi dengan ringkasan tentang informasi 

pelajaran. Ringkasan dapat berupa point – point utama, sebuah paragraf 

tentang tujuan pembelajaran. Jika program sudah mengumpulkan tentang 

data kemampuan hasil belajat siswa dan rekomendasi untuk pembelajaran 

selanjutnya. 

 

d. Kelemahan dan Kelebihan Pembelajaran Tutorial 

Metode tutorial adalah metode pembelajaran dengan mana guru memberikan 

bimbingan belajar kepada siswa secara individual. Oleh sebab itu metode ini 

sangat cocok diterapkan dalam model pembelajaran mandiri seperti pada 

pembelajaran jarak jauh dengan mana siswa terlebih dahulu diberi modul 

untuk dipelajari. 

Kelebihan  Metode Tutorial. 

1. Siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga 

permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik 

pula. 
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2. Seorang siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan 

lemampuannya tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belaajar siswa 

yang lain atau lebih dikenal dengan istilah “Slef Paced Learning”. 

Kelemahan Metode Tutorial. 

1. Sulit dilaksanakan pembelajaran klasikal karena guru harus melayani 

siswa dalam jumlah yang banyak. 

2. Jika tetap dilaksanakan, diperlukan teknik mengajar dalam tim atau “team 

teaching” dengan pembagian tugas di antara anggota tim. 

3. Apabila tutorial ini dilaksanakan, untuk melayani siswa dalam jumlah 

yang banyak, diperlukan kesabaran dan keluasan pemahamann guru 

tentang materi. 

2.4.3. Hakekat Belajar dan Pembelajaran 

 

Belajar dan pembelajaran merupakan dua istilah yang saling terkait antara satu 

dengan yang lainnya. Belajar merupakan suatu aktivitas pokok dalam kehidupan 

seorang manusia. Dalam tiap tahapan usia seorang manusia, dari usialahir sampai 

usia meninggal, akan sangat banyak hal yang harus dipelajari baik secara sadar 

ataupun tidak. Belajar merupakan modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui 

pengalaman Oemar Hamalik, (2007: 27). Sementara itu, menurut Skinner dalam 

Muhibbin Syah (2008: 90) belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian 

tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Lebih lanjut dijelaskan Wittig 

dalam Muhibbin Syah (2008: 89) belajar ialah perubahan yang relatif menetap 

yang terjadi dalam segala macam/ keseluruhan tingkah laku suatu organisme 
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sebagai hasil pengalaman. Berdasarkan ketiga pendapat ini dapat disimpulkan 

bahwa dalam proses belajar, tidak seharusnya hanya fokus pada sebuah hasil 

belajar. Sebaliknya, dalam belajar harus diutamakan perbaikan proses dalam 

aktivitas tersebut karena orientasi dari sebuah proses belajar adalah perubahan 

tingkah laku bukan semata penguasaan terhadap sesuatu yang dipelajari. 

Perubahan tingkah laku yang dimaksud dalam hal ini, mencakup perubahan yang 

bersifat pengetahuan (kognitif) keterampilan yang menyangkut nilai 

(psikomotorik) maupun sikap (afektif). Menurut Duffy dan Roehler dalam 

Suparman (2009: 76) pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan 

dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai 

tujuan kurikulum. Lalu menurut Gagne dan Briggs pembelajaran/instruction 

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa, yang 

berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk 

mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat 

internal. 

Berdasarkan kedua pengertian oleh tokoh di atas, pembelajaran merupakan suatu 

rangkaian aktivitas yang dengan sengaja disusun untuk memodifikasi berbagai 

kondisi yang diarahkan untuk mendukung terjadinya proses belajar siswa demi 

tercapainya suatu tujuan kurikulum. Demi tercapainya tujuan kurikulum, tentu 

dibutuhkan pesan dari berbagai pihak baik itu guru, siswa dan berbagai perangkat 

pendukung lainnya. 

2.5. Akuntansi Sebagai Ilmu Pengetahuan Sosial 

 

Akuntansi sebagai  ilmu pengetahuan Sosial ini akan menguraikan beberapa hal, 

yaitu ilmu akuntansi dalam ilmu pengetahuan sosial, pembelajaran akuntansi 
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ditingkat SMA/ MA dan kompetensi akuntansi ditingkat SMA/ MA kelas XII 

semester 1. Adapun uraian lebih lengkap sebagai berikut. 

 

2.5.1 Ilmu Akuntansi dalam Ilmu Pengetahuan Sosial 

Manusia dan masyarakat merupakan objek kajian yang selalu menarik dan 

berkembang. Interaksi antar manusia kadang menimbulkan permasalahan yang 

harus diselesaikan. Pada tataran yang lebih luas, masyarakat beranggotakan 

manusia dari berbagai suku, agama, warna kulit, dan sebagainya. Semua ini 

dipelajari dalam IPS. Namun demikian apa ciri interaksi manusia dalam 

masyarakat yang dikategorikan dalam IPS sebagai ilmu sosial dan sebagai kajian 

sosial perlu dipahami. 

 

Pembelajaran IPS ditingkat menengah diimplementasikan sebagai Social 

Sciences. Social Sciences dalam bahasa Indonesia adalah ilmu-ilmu social, karena 

pada dasarnya ilmu social tidak tunggal tetapi terdiri dari beberapa cabang atau 

jenis seperti sosiologi, antropologi, geografi, psikologi, ilmu politik, ilmu 

ekonomi, ilmu akuntansi, ilmu hokum, ilmu sejarah dan sebagainya Pargito, 

(2010: 36). Ilmu akuntansi  adalah bagian dari ilmu ekonomi  merupakan bidang 

kajian yang sudah tidak asing lagi dan keterkaitan dengan hampir seluruh segi-

segi kehidupan. Akuntansi menurut AICPA (American Institute of Certified 

Public Accountans) dalam Zaki Baridwan (2008: 1) Akuntansi adalah suatu 

kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang 

mempunyai sifat keuangan dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-

alternatif dari suatu keadaan. 
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Menurut AAA (American Accounting Association) dalam Kardiman dkk (2009: 2) 

akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, dan penyampaian 

informasi ekonomi yang memungkinkan dilakukannya penilaian dan keputusan 

yang tepat bagi para pemakai informasi tersebut. Saat ini, akuntansi telah familiar 

disebut sebagai language of business atau bahasa dunia usaha Endang, (2011: 4). 

Penyebutan ini dikarenakan produk dari akuntansi adalah laporan keuangan yang 

merupakan sumber pertukaran informasi antara satu perusahaan dengan 

perusahaan yang lain. Jika dilihat dari sudut pandang lain yaitu di dalam 

perusahaan, akuntansi merupakan suatu proses di dalam suatu perusahaan yang 

mendukung keberlangsungan usaha suatu perusahaan. 

 

Berdasarkan defenisi diatas dapat kita simpulkan bahwa ilmu akuntansi 

merupakan ilmu yang memberikan solusi bagaimana cara melengkapi kebutuhan 

manusia yang tidak terbatas drengan sumber daya terbatas dalam usaha suatu 

perusahaan dalam mengelolah keuangan. Ilmu akuntansi merupakan bagian dari 

ilmu sosial, dimana dalam pendidikan ditingkat menengah merupakan salah satu 

bidang kajian yang saling mempengaruhi sehingga membentuk konsep 

keterpaduan Ilmu Pengetahuan Sosial. 

2.5.2. Pembelajaran Akuntansi  ditingkat SMA/ MA 

Pada Kurikulum KTSP 2006 untuk SMA/MA, akuntansi tidak berdiri sendiri, 

melainkan menjadi bagian dari mata pelajaran Ekonomi. Berdasarkan 

Permendiknas No. 23 Tahun 2006 mengenai SKL (Standar Kompetensi Lulusan) 

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pemahaman dan keterampilan 

akuntansi merupakan salah satu bagian dari kompetensi lulusan mata pelajaran 
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Ekonomi untuk tingkat SMA/MA. Berikut ini adalah Standar Kompetensi Lulusan 

Mata Pelajaran Ekonomi. 

 

a. Menganalisis permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan 

kebutuhan manusia dan sistem ekonomi. 

b. Mendeskripsikan kegiatan ekonomi produsen, konsumen, permintaan, 

penawaran, dan harga keseimbangan melalui mekanisme pasar. 

c. Mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dalam 

kaitannya dengan pendapatan nasional, konsumsi, tabungan dan 

investasi, uang dan perbankan. 

d. Memahami pembangunan ekonomi suatu negara dalam kaitannya 

dengan 

e. Ketenaga kerjaan, APBN, pasar modal dan ekonomi terbuka. 

f. Menyusun siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. 

g. Memahami fungsi-fungsi manajemen badan usaha, koperasi dan 

kewirausahaan (Depdiknas: 2006). 

 

 

Sementara itu, ruang lingkup materi akuntansi SMA dimulai dari dasar-dasar 

konseptual, struktur dan siklus akuntansi. Adapun bagian pokok dari Mata 

Pelajaran Akuntansi SMA adalah sebagai berikut. 

1. Akuntansi dan Sistem Informasi 

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Akuntansi  

3. Struktur Dasar Akuntansi  

4. Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa  

5. Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang  

6. Siklus Akuntansi Koperasi  

7. Analisis Laporan Keuangan 

8. Metode Kuantitatif (Depdiknas: 2003). 

 

2.5.3. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Akuntansi 

 

Standar Kompetensi (SK) adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didikyang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan atau semester. Kompetensi Dasar 

(KD) merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam 

matapelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi, 

Depdiknas, (2003). SK terdiri atas sejumlah KD sebagai acuan baku yang harus 
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dicapai. Berikut adalah SK dan KD Akuntansi SMA/MA kelas XII semester 

ganjil. 

 

Tabe12.1.SK dan KD Akuntansi SMA/MA Kelas XII IPS Semester Ganjil 

Standar 

Kompetensi 
Kompetensi Dasar 

 

1. Memahami penyusunan siklus 

akuntansi perusahaan dagang 

 

- Mencatat transaksi dokumen ke  

dalam jurnal khusus  

- Melakukan posting dari jurnal 

khusus ke buku besar  

- Menghitung harga pokok 

penjualan  

- Membuat ihtisar siklus akuntasi 

perusahaan dagang  

- Menyusun laporan keuangan  

2. Memahami penutupan siklus 

akuntansi perusahaan dagang  

- Membuat jurnal penutupan  

- Melakukan posting jurnal 

penutupan ke buku besar  

- Membuat neraca saldo setelah 

penutupan buku  

-  

Sumber : Timpengendali mutu pendidikan ekonomi MAN 2 Metro Kelas X – XII 

 

 

Dari tuntutan materi yang harus dipelajari oleh siswa kelas XII SMA/MA tersebut 

di atas, terdapat salah sate materi pokok yaitu kompetensi Jurnal khusus. 

Kompetensi ini membutuhkan pendalaman konsep materi yang memadai, 

sehingga siswa tidak hanya sekedar menghafal kebiasaan pencatatan dari transaksi 

yang ada. Kedalaman pemahaman konsep yang dimiliki siswa akan membantu 

memudahkan siswa untuk memahami kompetensi-kompetensi selanjutnya. 

 

2.5.4. Fungsi dan Tujuan Pembelajaran Akuntansi 

Fungsi pembelajaran Akuntansi pada Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap rasional, teliti, jujur dan 

bertanggung jawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran 
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transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan dan penafsiran perusahaan 

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). 

Tujuan pembelajaran akuntansi untuk SMA adalah membekali tamatan SMA 

dalam berbagai kompetensi dasar agar mereka menguasai dan mampu 

menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip dan prosedur akuntansi yang benar, 

baik untuk kepentingan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi maupun 

untuk terjun ke masyarakat, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan siswa 

(Depdiknas: 2003). 

Siswa SMA/MA diharapkan dapat memahami konsep akuntansi serta dapat 

mempraktikkan siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. 

Meskipun sederhana dan masih menjadi bagian dari mata pelajaran Ekonomi, 

pembelajaran akuntansi SMA/MA diharapkan mampu memberikan landasan bagi 

siswa mengenai ilmu akuntansi, terutama bagi siswa yang berorientasi ingin 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di bidang ini. Pada 

pembelajaran di SMA/MA, akuntansi biasanya mulai dipelajari oleh siswa pada 

kelas XI jurusan IPS. Hal ini dikarenakan akuntansi merupakan salah satu mata 

pelajaran wajib bagi siswa yang mengambil spesialisasi/ jurusan ilmu sosial 

2.6. Kerangka Pikir 

 

Penggunaan pembelajaran yang menarik sangat menentukan minat belajar siswa 

yang akhirnya bermuara pada membaiknya prestasi belajamya. Rancangan 

pembelajaran  yang menarik akan menjadikan proses pembelajaran yang 

bermakna. Semakin bermakna proses pembelajaran, maka akan semakin sulit 

terlupakan ilmu yang diperoleh peserta didik. 
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Pengembangan pembelajaran yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik peserta didik serta mengacu pada kurikulum standar nasional yang 

ditetapkan, akan sangat membantu  proses pembelajaran. Proses pembelajaran 

akan lebih menghibur tetapi tidak meninggalkan nuansa belajar yang 

sesungguhnya.Dengan pembelajaran tutorial menggunakan komputer, diharapkan 

prestasi belajar siswa akan meningkatnya minat belajar mereka. 

 


