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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan

zaman yang ada. Pada zaman globalisasi inilah kita dituntut untuk menjadi

masyarakat yang berkualitas dan mampu bersaing di era yang serba maju ini.

Salah satu hal yang harus dimiliki masyarakat agar bisa bersaing adalah dengan

kemajuan di bidang pendidikan, sehingga diharapkan kita bisa menjadi bangsa

yang cerdas, dan mampu bersaing dengan yang lainnya, sebagai peserta didik

kita juga harus memiliki sikap dan perilaku yang baik dan bersikap jujur

dimanapun dan kapanpun kita berada. Bersikap jujur ini tertera pada kurikulum

2013 yang terdapat pada kompetensi inti dan pada kurikulum 2013 ini juga

terdapat penilaian sikap siswa. Berbicara tentang nilai karakter kejujuran ini

tidak terlepas pada nilai karakter yang ada di sekolah tersebut.

Nilai karakter kejujuran yaitu suatu bentuk perilaku yang didasarkan

pada upaya menjadikan diri seseorang sebagai orang yang selalu dapat

dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan yang dilakukan.1 Nilai

karakter kejujuran sangat penting dalam proses pembelajaran bagi siswa,

khususnya pada pembelajaran akuntansi, dimana peneliti memfokuskan pada

materi ajar laporan keuangan, karena dalam proses pembelajaran akuntansi

yaitu pada materi ajar laporan keuangan siswa perlu menanamkan nilai-nilai

karakter kejujuran, siswa dituntut untuk bersikap jujur baik dalam perkataan,

1Anas Salahudin, Irwanto Alkrienciehie, Pendidikan Karakter, Bandung: Pustaka Setia,
2013,  h. 54.
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tindakan ataupun pekerjaan yang ia buat saat proses pembelajaran akuntansi

pada materi ajar laporan keuangan berlangsung.

Proses pembelajaran akuntansi yang ada di dalam kelas sudah cukup

baik, yaitu ketika guru menerangkan pelajaran siswa cukup memperhatikan,

walaupun sekali-sekali masih ada siswa yang ribut. Ketika siswa disuruh untuk

mengemukakan pendapatnya masih ada siswa yang tidak berani

mengemukakan pendapatnya, dalam proses pembelajaran akuntansi tidak

terlepas dari angka-angka, terkadang apabila guru mencoba untuk mengetes

bagaimana konsentrasi siswa dalam belajar, yaitu misalnya guru membuat hasil

penjumlahan itu ada yang salah, akan tetapi tidak semua siswa yang

mengatakan kepada guru bahwa hasil tersebut salah hanya sebagian siswa yang

mengoreksi dan mengatakan bahwa hasil dari penjumlahan tersebut salah, dan

begitu juga pada saat siswa tersebut kurang mengerti dengan yang diajarkan

tidak semua siswa berani bertanya kepada guru kalau mereka kurang

memahami pelajaran tersebut. Dalam proses pembelajaran akuntansi pada

materi ajar laporan keuangan di kelas siswa harus bisa berkata jujur kepada

guru saat ia kurang memahami pelajaran yang diajarkan, siswa juga harus

berani mengemukakan pendapatnya dengan jujur yaitu ketika proses

pembelajaran materi ajar laporan keuangan berlangsung, dalam mengerjakan

tugas-tugas yang diberikan oleh guru baik di sekolah maupun di rumah siswa

juga seharusnya bersikap jujur, yaitu ketika guru memberikan siswa PR, siswa

seharusnya mengerjakan PR tersebut di rumah bukannya mengerjakan PR

tersebut di sekolah ketika proses pembelajaran berlangsung, dan begitu juga
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saat guru memberikan siswa ulangan siswa harusnya mengerjakan sendiri

ulangan tersebut bukannya malah mencontek jawaban temannya atau

mencontek buku catatan.

Proses pembelajaran akuntansi pada materi ajar laporan keuangan dapat

membentuk nilai karakter kejujuran siswa. Pada saat guru menerangkan mata

pelajaran akuntansi pada materi laporan keuangan guru mengajarkan kepada

siswa agar apabila siswa membuat laporan keuangan siswa harus membuat

laporan keuangan berdasarkan transaksi yang ada, siswa tidak boleh

merekayasa atau memanipulasi transaksi yang ada, misalnya mereka membeli

sebuah perlengkapan seharga 200.000, mereka harus menulis 200.000 juga,

tidak boleh ditambahkan atau dikurangkan karena apabila mereka melakukan

tindakan tersebut mereka sudah melakukan perbuatan yang salah yaitu bisa

dibilang mereka melakukan tindakan korupsi karena mereka merekayasa atau

memanipulasi hasil tersebut. Sehingga laporan keuangan tersebut dapat

menggambarkan dengan jujur transaksi yang  seharusnya disajikan.

Menurut  Nurul Zuriah dalam buku pendidikan moral dan budi pekerti

menyatakan bahwa:

“Salah satu mata pelajaran yang bisa dijadikan salah satu wahana dan
sarana mengajarkan nilai-nilai kejujuran adalah mata pelajaran
akuntansi, khususnya pada materi laporan keuangan. Mata pelajaran ini
dapat dijadikan sarana bagi anak didik dalam bidang keuangan untuk
menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara benar dan
transparan. Laporan keuangan ini dapat dijadikan sebagai alat untuk
menilai apakah seseorang bertindak jujur atau tidak”.2

2Nurul Zuriah, Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan, Jakarta:
PT Bumi Aksara, 2008, h. 58.
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Pengertian di atas menyatakan bahwa nilai karakter kejujuran siswa

berpengaruh terhadap  hasil laporan keuangan siswa khususnya pada pelajaran

akuntansi yang dipelajari oleh siswa di sekolah, karena dengan pembelajaran

akuntansi tersebut akan dilihat seberapa besar nilai karakter kejujuran siswa

dalam mengerjakan laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan, penulis melihat

bahwa siswa kelas X telah mempelajari materi ajar laporan keuangan, dan

materi ajar laporan keuangan secara teoritis berpengaruh terhadap nilai

karakter kejujuran siswa (lihat halaman 3), tetapi peneliti masih menemukan

gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada siswa yang membolos pada saat jam pelajaran berlangsung.

2. Masih ada siswa yang  mencontek pada saat guru memberikan ulangan.

3. Masih ada siswa yang memberikan contekan kepada temannya pada saat

guru memberikan PR di rumah.

4. Masih ada siswa yang tidak mengakui kesalahannya dan tidak meminta

maaf kepada guru ketika siswa tersebut terlambat masuk ke kelas.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk

mengadakan penelitian ilmiah dengan judul: “Pengaruh Pembelajaran

Akuntansi Terhadap Nilai Karakter Kejujuran Siswa di Sekolah

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru”.
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B. Penegasan Istilah

1. Pengaruh Pembelajaran Akuntansi

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari suatu

(orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, dan perbuatan

seseorang.3 Pembelajaran adalah proses komunikasi antara peserta didik

dengan pendidik serta antar peserta didik dalam rangka perubahan sikap.4

Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan

mengkomunikasikan informasi ekonomi sebagai dasar pertimbangan dan

pengambilan keputusan oleh para pengguna informasi keuangan tersebut.5

Pengaruh pembelajaran akuntansi yang penulis teliti adalah

pengaruh pembelajaran akuntansi pada materi ajar laporan keuangan.

Dimana materi Ajar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar komposisi yang

telah ditentukan.6 Laporan keuangan adalah laporan yang bertujuan untuk

menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta

perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.7

2. Nilai Karakter Kejujuran

Nilai adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai,

diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang

3Hoetomo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005, h. 379.
4Asep Jihad, Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran, Yogyakarta: Multi Pressindo, 2010,

H. 11.
5Wahyu Adji, et. al, Ekonomi Jilid 2, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 188
6Mardia Hayati, Desain Pembelajaran Berbasisi Karakter, Pekanbaru: Al- Mujtahadah

Press, 2012, h. 29

7Sofyan Syafri Harahap, Teori Akuntansi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 6
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menghayatinya menjadi bermartabat.8 Karakter adalah ciri khas seseorang

atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas

moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan.9

Kejujuran adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya

sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan

pekerjaan.10 Jadi nilai karakter kejujuran adalah sikap ataupun perilaku

seseorang yang senantiasa dapat menyesuaikan antara apa yang diucapkan

dengan apa yang ada di dalam hatinya sehingga seseorang tersebut dapat

dipercayai oleh orang lain.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya nilai karakter kejujuran siswa.

b. Rendahnya pengaruh pembelajaran akuntansi pada materi ajar laporan

keuangan terhadap nilai  karakter kejujuran siswa.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi

masalah dengan memfokuskan pada “ Pengaruh Pembelajaran Akuntansi

pada Materi Ajar Laporan Keuangan Terhadap Nilai Karakter Kejujuran

Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru”.

8 Sutarjo Adisusilo, Pembelajaran Nilai-Karakter, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 56.
9Anas Salahudin, Irwanto Alkrienciehie, Op. Cit, h. 42.
10Ibid, h. 111.
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3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahannya yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan antara

pembelajaran akuntansi pada materi ajar laporan keuangan terhadap nilai

karakter kejujuran siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2

Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

pembelajaran akuntansi pada materi ajar laporan keuangan terhadap nilai

karakter kejujuran siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2

Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Siswa

1) Meningkatkan hasil pembelajaran siswa.

2) Menjadikan siswa berkarakter jujur.

3) Meningkatkan pembelajaran akuntansi siswa terhadap materi

laporan keuangan.

b. Bagi Guru

Bahan masukan bagi guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa

dengan berkarakter jujur.
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c. Bagi Penulis

Landasan untuk dapat menjadikan bahan kajian penelitian dan

sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu pada Jurusan

Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

d. Bagi Sekolah

Bahan masukan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan salah

satu alternatif untuk pengajaran.


