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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi

peserta didik pada jalur pendidikan formal.1 Dapat diketahui bahwa guru

memiliki banyak tugas salah satu di antaranya adalah mengajar siswa pada

jalur pendidikan formal.

Al-Qur’an juga menjelaskan tentang tugas seorang guru. Al-Qur’an

telah mengisyaratkan peran Nabi dan pengikutnya dalam pendidikan dan

fundamental mereka dalam pengkajian ilmu-ilmu Ilahi serta aplikasinya.

Isyarat tersebut salah satunya terdapat dalam firman-Nya berikut ini:

                      
         

Artinya: “Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari
kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat
Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-
Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya
Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”.2 (QS. Al-
Baqarah: 129)

Berdasarkan firman Allah SWT. tersebut dapat kita ketahui bahwa

Rasul diutus oleh Allah SWT. untuk mengajarkan ajarannya berupa Al kitab

(Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) kepada manusia dimuka bumi ini.

Begitu pula tugas seorang guru yaitu yang telah mengemban amanah untuk

1 Ali Mudlofir, Pendidikan Profesional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 119.
2 Nasrul, Profesi dan Etika Keguruan, (Yogyakarta: Aswaja Perssindo, 2012), hlm. 22.

1



2

mengajarkan ilmu-ilmunya kepada siswa-siswi mereka agar menjadi pribadi

yang berilmu dan berakhlak mulia.

Menurut Sardiman pengertian mengajar dalam arti yang lebih luas,

dimana:

“Mengajar diartikan sebagai suatu aktivitas mengorganisasi atau
mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan
anak, sehingga terjadi proses belajar. Atau dikatakan, mengajar
sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif untuk
berlangsungnya kegiatan belajar bagi para siswa. Kondisi itu
diciptakan sedemikian rupa sehingga membantu perkembangan anak
secara optimal baik jasmani maupun rohani, baik fisik maupun
mental.3

Berdasarkan kutipan di atas dapat penulis simpulkan bahwa guru

sebagai pengajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam menciptakan

kondisi belajar yang kondusif dalam proses belajar mengajar. Kondisi belajar

kondusif itu diciptakan sedemikian rupa oleh guru sehingga membantu

perkembangan siswa secara optimal baik jasmani maupun rohani.

Guru dalam mengajar suatu kelas, dituntut mampu mengelola kelas,

yakni menyediakan kondisi belajar yang kondusif untuk berlangsungnya

proses belajar mengajar. Kalau belum kondusif, guru harus berusaha

seoptimal mungkin untuk membenahinya. Oleh karena itu, kegiatan

mengelola kelas akan menyangkut mengatur tata ruang kelas yang memadai

untuk pengajaran dan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi.4

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat penulis simpulkan guru memiliki

tugas mengajar, dalam mengajar guru dituntut mampu mengelola kelas yakni

3 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
hlm. 48.

4 Ibid, hlm. 169.
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menyediakan kondisi yang kondusif agar proses belajar mengajar dapat

berlangsung dengan yang diharapkan, apabila kondisi belajar tersebut belum

kondusif maka guru harus berusaha seoptimal mungkin untuk membenahinya

yaitu dengan mengatur tata ruang kelas yang memadai untuk pengajaran dan

menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi.

“Mengatur tata ruang kelas maksudnya, guru harus dapat mendesain
dan mengatur ruang kelas sedemikian rupa sehingga guru dan anak
didik itu kreatif, kerasaan belajar diruang itu. Misalnya bagaimana
mengatur meja dan tempat duduk. Menempatkan papan tulis, tempat
meja guru, bahkan bagaimana pula harus mengatur hiasan di dalam
ruang kelas. Disamping itu semua, kelas selalu dalam keadaan bersih.
Kemudian yang berkaitan dengan menciptakan iklim belajar mengajar
yang serasi, maksudnya guru harus mampu menangani dan
mengarahkan tingkah laku anak didik yang kurang serasi, misalnya
ramai, nakal, mengantuk atau mengganggu teman lain, guru harus
dapat mengambil tindakan yang tepat, menghentikan tingkah laku
anak tadi, kemudian mengarahkan kepada yang lebih produktif.”5

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa,

membenahi kondisi belajar yang belum kondusif dapat dilakukan guru

dengan mengatur tata ruang kelas yang memadai untuk pengajaran dan

menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi. Mengatur tata ruang kelas

yang memadai yaitu dengan mengatur ruang kelas sedemikian rupa sehingga

guru dan anak didik itu nyaman belajar diruang itu. Penting bagi guru

menjaga kelas selalu dalam keadaan bersih. Sedangkan, menciptakan iklim

belajar mengajar yang serasi dapat dilakukan guru dengan menghentikan

tingkah laku siswa, kemudian mengarahkannya pada kegiatan yang lebih

produktif.

5 Ibid, hlm. 169.
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Adapun cara guru dalam menciptakan kondisi belajar kondusif antara

lain, sebagai berikut:

1. Menunjukkan sikap tanggap
Memberikan kesan tanggap ini dapat dilakukan dengan cara di

antaranya:
a. Memberikan komentar baik terhadap materi pembelajaran yang

akan dipelajari maupun terhadap perilaku siswa.
b. Menjaga kontak mata, artinya setiap guru perlu memerhatiakan

siswa melalui pandangan secara terus-menerus.
c. Gerak mendekati, artinya guru perlu memberikan perhatian

khusus baik kepada individu maupun kepada kelompok.
2. Memusatkan perhatian

Pemusatan perhatian siswa dapat dilakukan dengan cara:
a. Memberikan ilustrasi-ilustrasi secara visual, misalnya dengan

mengalihkan pandangan dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain
tanpa memusatkan kontak pandang baik terhadap kelompok
maupun terhadap individu siswa.

b. Memberikan komentar secara verbal melalui kalimat-kalimat
yang segar tanpa keluar dari konteks materi pelajaran yang
sedang dibahas.

3. Memberi petunjuk dan tujuan yang jelas.
Memberikan petunjuk dan tujuan yang ingin dicapai dalam

pembelajaran secara jelas dan singkat sehingga tidak terjadi
kebingungan dari pada siswa.

4. Memberi teguran dan penguatan.
Teguran diperlukan sebagai upaya memodifikasi tingkah laku.

Beberapa hal yang perlu diperhatiakn dalam menegur di antaranya:
a. Menegur diarahkan kepada siswa yang benar-benar mengganggu

kondisi kelas dengan perilaku yang menyimpang.
b. Menegur dilakukan secara verbal dengan menghindari peringatan-

peringatan yang kasar atau bertendensi menghina atau mengejek
serta mengoceh yang berkepanjangan.

Sebaliknya pengutan perlu dilakukan kepada siswa yang
memberikan respon positif dengan memberikan pujian atau
penghargaan baik secara verbal atau komentar-kometar yang wajar
maupun melalui isyarat-isyarat yang menyejukkan dan
menyenangkan.6

Berdasarkan kutipan di atas dapat penulis simpulkan bahwa, cara guru

dalamm menciptakan kondisi belajar kondusif adalah dengan menunjukkan

6 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 175-178.
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sikap tanggap, memusatkan perhatian, memberi petunjuk dan tujuan yang

jelas, memberi teguran dan penguatan. Dengan terciptanya kondisi belajar

kondusif maka siswa dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal.

Mata Pelajaran Akuntansi merupakan mata pelajaran produktif yang

diajarkan kepada siswa kelas X Akuntansi. Mata Pelajaran Akuntansi memuat

berbagai materi salah satu di antaranya adalah materi siklus akuntansi

perusahaan jasa tahap pencatatan. Materi ini memuat pengertian perusahaan

jasa, ciri-ciri perusahaan jasa, pengertian jurnal, bentuk jurnal, pengertian

posting ke buku besar, langkah-langkah posting ke buku besar, pengertian

neraca. Guru dituntut untuk mengajarkan materi tersebut kepada siswanya

dengan menciptakan kondisi kondusif sehingga memungkinkan siswa untuk

belajar dengan optimal.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah

Menengah Kejuruan Telkom Pekanbaru, penulis menemukan gejala-gejala

sebagai berikut:

1. Guru tidak merapikan tempat duduk sebelum memulai pembelajaran.

2. Guru tidak memberikan petunjuk tugas kelompok dengan singkat.

3. Guru tidak memberikan pujian kepada siswa yang bertingkah laku baik.

4. Guru menegur siswa dengan mengoceh berkepanjangan.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Analisis Tentang Cara Guru Akuntansi dalam

Menciptakan Kondisi Belajar Kondusif di Sekolah Menengah Kejuruan

Telkom Pekanbaru”.
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B. Penegasan Istilah

Penulis perlu menegaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul

untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini,

adapun istilah-istilah tersebut yakni:

1. Analisis

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau

fokus kajian menjadi bagian-bagian (decomposition) sehingga

susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan

karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih

dimengerti duduk perkaranya.7 Dengan demikian penelitian ini bertujuan

untuk mengurai fokus kajian tentang cara guru Akuntansi dalam

menciptakan kondisi belajar kondusif menjadi bagian-bagian

(decomposition) sehingga susunan yang diurai tampak dengan jelas dan

lebih mudah dimengerti.

2. Cara Guru

Menurut Tim Penyusun  Departemen Pendidikan Nasional “cara”

adalah jalan atau aturan melakukan sesuatu.8 Cara guru dapat diartikan

sebagai usaha yang berisi tentang rangkaian suatu kegiatan yang disusun

oleh guru untuk mencapai suatu tujuan tertentu.9 Dengan demikian, cara

7 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta, 2014), hlm. 200.

8 Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa  Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 1175.

9 Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajara: Sebuah Pengantar Menuju Guru Profesional,
(Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 83.
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guru dalam penelitian ini merupakan usaha atau jalan yang ditempuh

guru dalam menciptakan kondisi belajar kondusif.

3. Menciptakan Kondisi Belajar Kondusif

Menciptakan kondisi belajar kondusif merupakan suatu keadaan

yang dibuat oleh guru dengan mengorgansasikan atau mengatur

lingkungan belajar sehingga terjadi proses belajar mengajar yang

memungkinkan siswa dapat belajar dengan optimal.10 Dengan demikian

menciptakan kondisi belajar kondusif dalam kajian ini adalah suatu

keadaan yang sengaja dibuat oleh pengajar dengan mengorgansasikan

atau mengatur lingkungan belajar sehingga terjadi proses pembelajaran

yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan optimal.

4. Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu sistem informasi yang digunakan

untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Proses

akuntansi meliputi kegiatan mengidentifikasi, mencatat, menafsirkan, dan

mengomukasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi kepada

pemakai informasinya. Proses akuntansi menghasilkan informasi

keuangan. Semua proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan

berdasarkan bukti transaksi.11 Akuntansi dalam penelitian ini adalah

bagaimana seseorang mengidentifikasi, mencatat, menafsirkan, dan

mengomukasikan peristiwa ekonomi dari sebuah organisasi. Semua

10 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),
hlm. 48.

11 L.M. Samryn, Pengantar Akuntansi Mudah Membuat Jurnal dengan Pendekatan Siklus
Transaksi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 3.
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proses tersebut diselenggarakan secara tertulis dan berdasarkan bukti

transaksi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan gejala-gejala yang penulis paparkan pada latar belakang,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana cara guru

Akuntansi dalam menciptakan kondisi belajar kondusif di Sekolah Menengah

Kejuruan Telkom Pekanbaru pada pokok bahasan siklus akuntansi

perusahaan jasa tahap pencatatan?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang cara guru Akuntansi

dalam menciptakan kondisi belajar kondusif di Sekolah Menengah

Kejuruan Telkom Pekanbaru pada pokok bahasan siklus akuntansi

perusahaan jasa tahap pencatatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Guru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

cara guru Akuntansi dalam menciptakan kondisi belajar kondusif

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal.
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b. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang baik

kepada kepala sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas

pendidikan di Sekolah.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan

keterampilan dalam menyusun karya ilmiah, dan sebagai salah satu

syarat menyelesaikan studi di Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi

Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapat

gelar Strata 1 (Sarjana Pendidikan atau S.Pd.).


