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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia pendidikan suatu kenyataan bahwa pendidikan hampir di 

semua negara di dunia mendapatkan tempat yang strategis dalam 

pembangunan. Permasalahan pendidikan selalu muncul bersamaan dengan 

perkembangan dan peningkatan kemampuan siswa, situasi dan kondisi 

lingkungan sekitar dan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, 

pengaruh informasi, budaya serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 

Kondisi siswa SMA PGRI 2 Marga Tiga, kelas XI IPS, sebelum diadakan 

penelitian menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, hasil ulangan harian 

masih di bawah KKM (KKM yang ditentukan untuk mata pelajaran Ekonomi 

70) seperti data ulangan harian yang telah dilakukan sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Nilai Ulangan Harian Ekonomi Siswa Kelas XI.IPS 

Kompetensi 

Dasar 

Rentang 

Nilai 

Fre-

kuensi 

Persen-

tase 
Mean 

Nilai 

tertinggi 

Nilai 

terendah 

Ikhtisar Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

dagang 

31-50 8 32% 

69,22 75 43 
51-70 13 52% 

71-90 4 16% 

91-100 0 0 

Penyusunan 

kertas kerja 

31-50 7 28 

60 70 47 
51-70 18 72 

71-90 0 0 

91-100 0 0 
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Selama ini guru (peneliti) melaksanakan pembelajaran secara konvensional 

sehingga siswa merasa jenuh dan masih diterapkannya pendekatan 

keterampilan proses dengan pembelajaran teoritis membuat pembelajaran 

menjadi tidak efektif dan para siswa merasa tidak senang berada di kelas. 

Beberapa upaya pemecahan masalah telah dilakukan pemerintah (Depdiknas) 

dengan melakukan beberapa pembaharuan antara lain dengan pemberian 

pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku-

buku pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan sistem 

manajemen sekolah dengan MBS dan Manajemen strategik, penyempurnaan 

kurikulum, kesemuanya diharapkan agar terwujud pendidikan yang 

berwawasan lokal, nasional dan global. 

 

Sebagai konsekuensi dari semua itu, guru merupakan ujung tombak pencapaian 

dan menciptakan suasana kegiatan belajar mengajar yang misi pembelajaran, 

guru merupakan titik sentral untuk merencanakan, mengatur, menyenangkan 

(joyfull learning) guna mencapai misi pendidikan nasional maupun misi 

institusi. Untuk itu guru dituntut untuk lebih profesional, perspektif, inovatif, 

dan proaktif dalam kegiatan pembelajaran agar menciptakan pembelajaran 

yang efektif dan efisien. 

 

Agar pembelajaran Ekonomi sub Akuntansi di SMA PGRI 2 Marga Tiga, 

khususnya di kelas XI IPS menjadi lebih menyenangkan, sehingga siswa dapat 

mengembangkan kreatifitasnya, peneliti akan menggunakan program Microsoft 

Excel dalam menyelesaikan laporan keuangan Akuntansi dimaksudkan untuk 

dijadikan kebiasan guru yang bersifat otoriter menjadi fasilitator, agar proses 

pembelajaran lebih efektif dan dapat membuat keterkaitan-keterkaitan yang 
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bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang 

diatur sendiri, melakukan kerja sama, membantu individu untuk tumbuh dan 

berkembang, berpikir kritis dan kreatif untuk mencapai standar lebih tinggi dan 

menggunakan penilaian autentik. 

 

Diharapkan dengan menggunakan program Microsoft siswa mengaitkan isi 

mata pelajaran dengan pengalaman mereka sendiri, mereka menemukan makna 

dan makna memberikan alasan pada mereka untuk belajar. Mengkaitkan 

pembelajaran dengan kehidupan seseorang membuat proses belajar mengajar 

menjadi lebih hidup dan menyenangkan. Aplikasi model program Microsoft 

Excel adalah dengan penggunaan komputer atau lembar kerja siswa. Penerapan 

model pembelajaran menggunakan Microsoft Excel diharapkan dapat 

meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran Ekonomi sub Akuntansi bagi 

siswa kelas XI IPS SMA PGRI 2 Marga Tiga. 

 

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003Sistem Pendidikan Nasional 2003 pasal 

14 menyatakan bahwa jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya dalam pasal 18 

disebutkan bahwa pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 

Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain sederajat. Khususnya 

untuk SMA, berdasarkan kurikulum terbaru, penjurusan dilakukan di kelas XI 

yang terdiri dari 3 jurusan yaitu IPA, IPS dan Bahasa. Materi Akuntansi 

diajarkan pada siswa kelas XI jurusan IPS semester Genap dan kelas XII 

jurusan IPS. 
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Fungsi pembelajaran akuntansi di SMA adalah untuk mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan, sikap rasional, teliti, jujur dan bertanggung jawab 

melalui prosedur pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran transaksi 

keuangan yang terjadi selama periode pembukuan.Tujuan mempelajari 

akuntansi di sekolah adalah membekali siswa dengan berbagai kompetensi 

dasar. Dengan berbagai kompetensi tersebut siswa diharapkan mampu 

menguasai dan menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip dan prosedur 

akuntansi yang benar, baik untuk kepentingan melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi maupun terjun ke masyarakat sehingga memberikan manfaat 

bagi kehidupan siswa dan masyarakat di sekitarnya (Depdiknas, 2003:2). 

 

 

Materi pembelajaran akuntansi di jurusan IPS diberikan pada semester Genap. 

Bagi sebagian besar siswa, materi akuntansi biasanya dijadikan sesuatu yang 

sulit, karena tingkat kesulitan mempelajarinya lebih tinggi diantara ilmu-ilmu 

sosial yang lain, yang disebabkan materi akuntansi berhubungan dengan angka-

angka yang menuntut ketelitian yang tinggi. Oleh karena itu, sangat penting 

adanya sebuah tekhnik yang digunakan untuk merangsang Motivasi 

mempelajari akuntansi ini agar output yang tinggi dapat dicapai. 

 

Motivasi siswa dalam pembelajaran ekonomi akuntansi di kelas XI IPS di 

SMA PGRI 2 Marga Tiga masih tergolong rendah. Dengan penggunaan 

komputer program Microsoft excel pada proses pembelajaran akuntansi 

diharapkan akan membangkitkan motivasi siswa serta akan lebih aktif dan 

kreatif. sehingga dalam proses pembelajaran tidak monoton dan pasif yang 

selama ini terjadi. Dalam penggunaan komputer, akan terbantu dengan rumus 

yang sudah disediakan pengajar agar siswa tidak lagi jenuh dengan hitung-

hitungan yang selama ini menjadi alasan untuk mereka enggan belajar 

akuntansi. 
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Menyelesaikan laporan keuangan peneliti lebih memilih menggunakan 

program Microsoft excel dikarenakan akhir-akhir ini di lingkungan akademis 

atau pendidikan penggunaan media pembelajaran yang berbasis Teknologi 

bukan merupakan hal yang baru lagi. Penggunaan program Microsoft excel 

dalam menyelesaikan laporan keuangan akuntansi memungkinkan digunakan 

dalam berbagai keadaan tempat, baik di sekolah maupun di rumah.  

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka judul yang dipilih dalam 

makalah ini adalah “Upaya Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Ekonomi 

Dengan Penggunaan Program Microsoft Excel Untuk Menyelesaikan Laporan 

Keuangan Akuntansi Siswa Kelas XI Ips Semester Genap SMA PGRI 2 Marga 

Tiga Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Materi akuntansi memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi jika 

dikerjakan secara manual. 

2. Motivasi belajar siswa masih kurang pada penggunaan komputer untuk 

menyelesaikan laporan keuangan akuntansi. 

3. Hasil belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS semester genap SMA PGRI 2 

Marga Tiga tahun pelajaran 2011/2012 dalam penyusunan laporan 

keuangan masih rendah. 
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C. Pembatasan Masalah 

Memperhatikan latar belakang masalah dan agar dalam pembahasan tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan yang ingin dipecahkan dan diteliti, 

maka perlu adanya batasan masalah bahwa yang dianalisis adalah Upaya 

Peningkatan Motivasi dan Hasil Belajar Ekonomi Dengan Penggunaan 

Program Microsoft Excel Untuk Menyelesaikan Laporan Keuangan Akuntansi. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah ada peningkatan motivasi belajar siswa dengan menggunakan 

komputer untuk menyelesaikan laporan keuangan akuntansi di kelas XI 

IPS semester genap SMA PGRI 2 Marga Tiga tahun pelajaran 2011/2012? 

2. Apakah ada peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

komputer untuk menyelesaikan laporan keuangan akuntansi di kelas XI 

IPS semester genap SMA PGRI 2 Marga Tiga tahun pelajaran 2011/2012? 

 

E. Pemecahan Masalah 

Masalah tentang bagaimana upaya untuk meningkatkan motivasi dan hasil 

belajar Ekonomi siswa kelas XI IPS semester genap SMA PGRI 2 Marga Tiga 

tahun pelajaran 2011/2012, akan dipecahkan dengan menggunakan sarana 

pembelajaran berupa program Microsoft excel yaitu program pengolah angka 

yang berisi rumus-rumus untuk mempermudah siswa dalam membuat laporan 

keuangan. Adapun dalam penggunaan sarana ini adalah praktik langsung 

menggunakan komputer dengan metode ceramah bervariasi. 
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F. Cara Memecahkan Masalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 

Cara memecahkan masalah yang akan digunakan dalam PTK ini yaitu 

Penggunaan program Microsoft Excel untuk menyelesaikan laporan keuangan 

akuntansi. Dengan cara ini diharapakan motivasi dan hasil belajar siswa dalam 

pembelajaran ekonomi akuntansi akan meningkat. 

 

G. Hipotesis Tindakan 

“Program Microsoft Excel dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar 

Ekonomi Akuntansi materi laporan keuangan siswa kelas XI IPS semester 

genap di SMA PGRI 2 Marga Tiga Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

H. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

dinyatakan sebagai berikut.  

a. Tujuan Umum 

Tujuan peneliti yang diharapkan dari penelitian ini menjadi motivasi bagi 

siswa dan guru untuk meningkatkan hasil belajar ekonomi dan kemampuan 

keterampilan pengoprasian program Microsoft excel. 

b. Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus penelitian ini  sebagai berikut. 

Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar ekonomi dalam 

menyelesaikan laporan keuangan akuntansi melalui penggunaan program 

Microsoft excel bagi siswa kelas XI IPS SMA PGRI 2 Marga Tiga tahun 

pelajaran 2011/2012. 
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I. Manfaat Hasil Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut. 

a. Manfaat secara teoritik 

1.   Secara teoritik mencoba merubah cara belajar bentuk konfensional yang 

selama ini diterapkan dengan pengalihan pembelajaran memanfatkan 

teknologi. 

2.   Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan 

masalah secara ilmiah dan memberikan sumbangan pemikiran 

berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. 

3.   Bagi civitas akademika dapat menambah informasi, sumbangan 

pemikirandan bahan kajian dalam penelitian. 

 

b. Manfaat secara praktis. 

Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi SMA PGRI 2 

Marga Tiga dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar pada mata 

pelajaran ekonomi akuntansi. 

 


