
  
 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peserta didik hendaknya dapat diarahkan agar menjadi peserta didik yang 

mandiri di dalam proses pembelajaran. Kemandirian dalam belajar diartikan 

sebagai aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan 

sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran.
1
 

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Radu’ ayat   : 

 

Artinya : “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya 

bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar 

Ra’du :   ).
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Ayat tersebut dengan jelas memaparkan bahwa setiap manusia dituntut 

untuk mampu menolong dirinya sendiri. Karena pada hakikatnya keberhasilan 

merupakan buah dan hasil usaha dari kemandirian. Menurut Masrun, ciri-ciri 

kemandirian belajar siswa ditunjukkan dengan sikap siswa tidak bergantung 
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kepada orang lain, inisiatif diri sendiri, percaya diri, disiplin dan rasa bertanggung 

jawab.
3
  

Kemandirian belajar seharusnya diimplementasikan dalam proses belajar 

mengajar, termasuk dalam belajar mengelola siklus akuntansi perusahaan dagang. 

Mengelola siklus akuntansi perusahaan dagang dimulai dari mengelola bukti 

transaksi menjadi jurnal, di posting ke buku besar, sampai pada laporan keuangan 

sebagai proses akhir atau hasil akhir yang dituju dari proses akuntansi yang 

kegiatan utamanya membeli barang dagangan dan menjual kembali sebagaimana 

adanya tanpa mengubah wujud fisik barang yang bersangkutan.
4
  

Salah satu faktor yang mempengaruhi kemandirian belajar adalah media 

pembelajaran, karena media pembelajaran memungkinkan siswa untuk belajar 

sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya.
5
 Fungsi media pembelajaran 

adalah alat bantu yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri sesuai dengan 

bakat dan kemampuan visual, auditori & kinestetiknya.
6
 

Salah satu media pembelajaran untuk mengelola siklus akuntansi 

perusahaan dagang adalah media software MYOB. Software MYOB (Mind Your 

Own Business) merupakan software olah data akuntansi secara terpadu (integrated 

software), penggunaannya yaitu berupa proses pencatatan data transaksi akuntansi 

dilakukan dengan cara mengentri data perusahaan melalui media form yang 
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terdapat dalam command centre, kemudian program MYOB akan memproses 

secara otomatis, cepat, tepat, dan terpadu ke dalam seluruh catatan akuntansi dan 

berakhir dengan laporan keuangan.
7
 Software MYOB cocok diterapkan untuk 

mengelola siklus akuntansi perusahaan jasa dan dagang, serta juga diterapkan 

pada jenis perusahaan lain yang merupakan perusahaan menengah ke bawah.
8
 

  SMK Muhammdiyah 2 Pekanbaru merupakan salah satu bentuk 

pendidikan sekolah formal. Jurusan Akuntansi merupakan salah satu jurusan di 

SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru yang mempelajari siklus akuntansi perusahaan 

dagang. Dalam membuat siklus akuntansi perusahaan dagang, maka diperlukan 

penerapan media software MYOB versi 18. Berdasarkan pengamatan peneliti di 

lapangan, guru sedang menerapkan media software MYOB seperti membuat file 

data perusahaan, entri bukti transaksi, entri jurnal penyesuaian, melihat dan 

mencetak laporan keuangan serta pengadaan buku paket untuk memudahkan 

siswa menggunakan software MYOB. Tetapi pada kenyataannya masih terlihat 

gejala-gejala sebagai berikut: 

   Masih ada siswa yang tidak bisa mengelola siklus akuntansi perusahaan 

dagang. 

   Masih ada siswa yang mencontek ketika menganalisis bukti transaksi. 

   Masih ada siswa yang tidak menyelesaikan laporan keuangan perusahaan 

dagang sesuai waktu yang telah ditentukan. 
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Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul : “Pengaruh Penerapan Media Software 

MYOB Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Mengelola Siklus Akuntansi 

Perusahaan Dagang Jurusan Akuntansi di SMK Muhammadiyah 02 

Pekanbaru.” 

 

B. Penegasan Istilah 

   Penerapan 

Penerapan (Application) yaitu kemampuan menggunakan bahan yang telah 

dipelajari dalam situasi baru dan nyata.
9
 Aplikasi yaitu siswa dituntut 

kemampuannya untuk menerapkan atau menggunakan apa yang telah 

diketahuinya dalam suatu situasi yang baru baginya. Dapat juga dikatakan, 

aplikasi adalah penggunaan abstraksi pada situasi konkret atau situasi khusus. 

Abstraksi yang dimaksud dapat berupa ide-ide teori, petunjuk teknis, dan 

sebagainya.
10

  

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan 

adalah memilih dan menggunakan sebuah prosedur ataupun kemampuan 

menggunakan bahan yang telah dipelajari dan diketahui berupa ide-ide teori, 

petunjuk teknis, dan sebagainya yang sudah dipahami sebelumnya untuk 

menyelesaikan tugas yang baru.  
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   Media Pembelajaran 

Media pembelajaran yaitu berupa software dan hardware untuk membantu 

proses interaksi guru dengan siswa dan interaksi siswa dengan lingkungan belajar 

dan sebagai alat bantu bagi guru untuk menunjang penggunaan metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru. 
11

 Media pembelajaran adalah berkaitan 

dengan perantara yang berfungsi menyalurkan pesan dan informasi dari sumber 

yang akan diterima oleh si penerima pesan yang terjadi dalam proses 

pembelajaran.
12

 

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah berupa software dan hardware yang berfungsi menyalurkan 

pesan dan informasi dari sumber yang akan diterima oleh si penerima pesan untuk 

menunjang penggunaan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. 

   Software MYOB (Mind Your Own Business) 

Software MYOB adalah software akuntansi yang digunakan untuk 

membantu bagian akuntansi menyusun laporan keuangan, lengkap dengan 

pengendalian inventory, penjualan, pembelian aset perusahaan, bahkan tersedia 

lebih dari 150 jenis laporan keuangan yang tersimpan secara otomatis dan 

mendetail.
13

 Software MYOB merupakan program aplikasi perkantoran yang 

cocok digunakan pada perusahaan skala kecil menengah dan ditujukan untuk 
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memenuhi kebutuhan penyediaan informasi akuntansi, menghasilkan laporan 

keuangan yang akurat, sekaligus membantu menganalisa hasil laporan.
14

 

Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa media 

Software MYOB merupakan salah satu jenis komponen dalam lingkungan siswa 

yang dapat merangsangnya untuk memudahkan mengelola siklus akuntansi 

perusahaan dagang. 

   Kemandirian Belajar 

Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai aktivitas belajar yang 

berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan 

tanggung jawab sendiri dari pembelajaran.
15

 Menurut Wedemeyer, kemandirian 

belajar adalah cara belajar yang memberikan kebebasan, tanggung jawab, dan 

kewenangan yang lebih besar kepada pembelajar dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajarnya.
16

 

 Berdasarkan beberapa teori di atas dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

belajar adalah aktivitas belajar yang berlangsungnya lebih didorong oleh kemauan 

sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dalam merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan belajarnya. 
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   Mengelola Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang 

Mengelola siklus akuntansi perusahaan dagang yaitu siklus pengeluaran 

dalam perusahaan dagang meliputi transaksi pembelian barang dagangan, siklus 

pendapatan dalam perusahaan dagang meliputi penyerahan hak atas barang 

dagangan kepada pelanggan dan siklus keuangan untuk transaksi penerimaan, 

pengeluaran kas dan pendanaan (financing).
17

 Pengelolaan siklus akuntansi 

dimulai dari mengelola bukti transaksi menjadi jurnal, di posting ke buku besar, 

sampai pada laporan keuangan sebagai proses akhir atau hasil akhir yang dituju 

dari proses akuntansi.
18

  

 Kesimpulannya adalah mengelola siklus akuntansi perusahaan dagang 

adalah urutan transaksi, peristiwa, aktivitas dan proses yang tidak pernah putus 

dari mengelola bukti transaksi menjadi jurnal, di posting ke buku besar, sampai 

pada laporan keuangan sebagai proses akhir atau hasil akhir yang dituju dari 

proses akuntansi yang kegiatan utamanya membeli barang dagangan dan menjual 

kembali sebagaimana adanya tanpa mengubah wujud fisik barang yang 

bersangkutan. 
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C. Permasalahan 

   Identifikasi Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah, maka dapat diidentifikasi 

permasalahannya sebagai berikut : 

a. Kemandirian belajar siswa mengelola siklus akuntansi perusahaan dagang 

belum maksimal. 

b. Pengaruh penerapan media software MYOB terhadap kemandirian belajar 

siswa mengelola siklus akuntansi perusahaan dagang belum maksimal. 

   Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian 

ini dibatasi pada langkah-langkah dalam menerapkan media software MYOB 

terhadap kemandirian belajar siswa materi mengelola siklus akuntansi perusahaan 

dagang di kelas XI Akuntansi SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru. 

   Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas maka penulis 

dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Seberapa besarkah 

pengaruh  yang signifikan antara penerapan media software MYOB terhadap 

kemandirian belajar siswa pada materi mengelola siklus akuntansi perusahaan 

dagang di SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru ? 

 

 

 

 



  
 

D. Tujuan dan Manfaat 

   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara penerapan media software 

MYOB terhadap kemandirian belajar siswa pada materi mengelola siklus 

akuntansi perusahaan dagang di SMK Muhammadiyah 02 Pekanbaru. 

   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut : 

a. Kegunaan teoretis, kegunaan teoretis yakni dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan kajian ilmiah khususnya dalam bidang 

pendidikan ekonomi. 

b. Kegunaan praktis : 

 ) Bagi siswa, sebagai pengetahuan dan informasi tentang penerapan media 

software MYOB terhadap kemandirian belajar siswa mengelola siklus 

akuntansi perusahaan dagang. 

 ) Bagi guru, sebagai bahan masukan agar bisa meningkatkan kemandirian 

siswa mengelola siklus akuntansi perusahaan dagang dalam penerapan 

media software MYOB. 

 ) Bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan 

kemandirian belajar siswa. 

 ) Bagi penulis, menambah pengetahuan dan pengalaman penulis khususnya 

yang berkenaan dengan pengaruh penerapan media software MYOB 

terhadap kemandirian belajar siswa mengelola siklus akuntansi perusahaan 



   
 

dagang dan diharapkan juga dapat menjadi bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 ) Guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.) di Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

  


