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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Nilai Karakter Kejujuran

a. Pengertian Nilai Karakter Kejujuran

Nilai berasal dari bahasa Latin vale’re yang artinya berguna,

mampu akan, berdaya, berlaku, sehingga nilai diartikan sebagai

sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat dan paling benar menurut

keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nilai adalah kualitas

suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, diinginkan, dikejar,

dihargai, berguna dan dapat membuat orang yang menghayatinya

menjadi bermartabat.1

Menurut Sumantri (dalam bukunya Heri Gunawan)

mengemukakan bahwa: “Nilai adalah hal yang terkandung dalam diri

(hati nurani) manusia yang lebih memberi dasar pada prinsip akhlak

yang merupakan standar dari keindahan dan efisiensi atau keutuhan

kata hati”.2

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai

adalah suatu rujukan untuk melakukan suatu tindakan, yaitu tentang

baik atau tidak baik perilaku tersebut dilakukan.

Secara etimologi, istilah karakter berasal dari bahasa Latin

character, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti,

1Sutarjo Adisusilo, Loc. cit.
2Heri Gunawan, Pendidikan Karakter (Konsep dan Implementasi), Bandung: Alfabeta,

2012, h. 31.
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kepribadian dan akhlak. Sedangkan secara terminologi (istilah)

karakter berarti sifat manusia pada umumnya yang bergantung pada

faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak,

atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok

orang.3

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karakter merupakan

sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan

seseorang dengan yang lain. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir

dan berperilaku yang khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama,

baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu

yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan

dan siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya.4

Berdasarkan pengertian di atas dapat dimaknai bahwa karakter

merupakan sikap ataupun perilaku yang menjadi ciri khas seseorang,

yang membedakan antara dirinya dengan orang lain, karena karakter

seseorang itu berbeda-beda.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (dalam bukunya

Anas Salahudin) mengemukakan bahwa:

“Nilai karakter bangsa terdiri atas: religius, jujur, toleransi,
disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin
tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai
prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar

3Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah,
Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 20

4Muchlas Samani, Hariyanto, Konsep dan Model Pendidikan Karakter, Bandung: PT
Remaja RosdaKarya, 2012, h. 41.
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membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung
jawab”.5

Nilai karakter yang penulis teliti adalah nilai karakter

kejujuran. Secara Harfiah, Jujur berarti lurus hati, tidak berbohong,

tidak curang. Jujur merupakan nilai penting yang harus dimiliki setiap

orang. Jujur tidak hanya diucapkan, tetapi juga harus tercermin dalam

perilaku sehari-hari.6 Seperti firman Allah SWT:















Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dan

katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu

amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan

barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia

telah mendapat kemenangan yang besar. [Al-Ahzab : 70 – 71]7

Berdasarkan firman Allah dapat dijelaskan bahwa kita sebagai

umat muslim hendaklah berkata jujur. Karena dengan bersikap jujur

kita akan dipercaya. Jika hidup dalam naungan kejujuran akan terasa

5 Ibid, h. 54
6 Ngainun Naim, Character Building, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, h. 132
7Q.S. Al-Ahzab 70-71
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nikmat dibandingkan hidup penuh dengan dusta. Rasulullah Saw.

Bahkan ia mengkategorikan munafik kepada orang-orang yang selalu

berkata dusta, sebagaimana sabdanya, "Tanda-tanda orang munafik itu

ada tiga; bila berucap dusta, kala berjanji ingkar dan saat dipercaya

khianat. (H.R. Bukhari dan Muslim).











Dan Katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: "Hendaklah mereka

mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya

syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya

syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. (Al- Israa’: 53)8







Artinya:

Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan

hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. (QS. At-Taubah:

119)9

Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan

dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan,

8Q.S. Al-Israa’: 53
9Q.S. At-Taubah: 119
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tindakan, dan pekerjaan.10 Orang yang memiliki karakter jujur

dicirikan oleh perilaku berikut:

a. Jika bertekad untuk melakukan sesuatu, tekadnya adalah kebenaran

dan kemaslahatan.

b. Jika berkata tidak berbohong (benar apa adanya).

c. Adanya kesamaan antara yang dikatakan hatinya dengan apa yang

dilakukannya.11

Pengertian nilai karakter kejujuran selaras dengan dua kata

dalam bahasa Arab, yaitu al-shidq dan al-amanah. Al-Shidq menurut

arti bahasa Arab adalah kesehatan, keabsahan dan kesempurnaan. Al-

Shidq adalah seseorang yang konsisten memegang teguh kebenaran

dan kejujuran, dan selaras antara ucapan, perbuatan dan tingkah

lakunya. Sedangkan al-amanah adalah dapat dipercaya. Dalam Kamus

Bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang

dipercayakan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, serta

dapat dipercaya dan setia.12

Faktor yang mendorong kejujuran adalah akal, agama dan

harga diri. Orang yang berakal pasti mengerti bahwa kejujuran itu

bermanfaat dan berbohong itu membahayakan. Agama pun

memerintahkan kejujuran dan melarang kebohongan. Orang yang

memiliki harga diri tidak akan merendahkan diri dengan berbohong. Ia

10 Heri Gunawan, Op. Cit, h. 33
11Dharma Kesuma, et al, Pendidikan Karakter, Bandung:  PT Remaja Rosdakarya, 2011,

h. 17
12Lanny Octavia, et al. Pendidikan Karakter Berbasis Tradisi Pesantren, Jakarta: Rumah

Kitab, 2014, h. 235
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akan menghiasi dirinya dengan keindahan budi pekerti, karena tidak

ada keindahan sama sekali dalam sebuah kebohongan.13

Nilai karakter kejujuran adalah sikap dan perilaku untuk

bertindak dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak berbohong,

tidak dibuat-buat, tidak ditambah dan tidak dikurangi, dan tidak

menyembunyikan kejujuran.14

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. Nilai karakter kejujuran dalam

pembangunan karakter di sekolah, menjadi amat penting untuk

menjadi karakter anak-anak Indonesia saat ini. Nilai karakter ini dapat

dilihat secara langsung dalam kehidupan dikelas, misalnya ketika anak

melaksanakan ujian. Perbuatan mencontek merupakan perbuatan yang

mencerminkan anak tidak berbuat jujur kepada diri sendiri, teman,

orang tua, dan gurunya. Anak memanipulasi nilai yang didapatnya

seolah-olah merupakan kondisi yang sebenarnya dari kemampuan

anak, padahal nilai yang didapatnya bukan merupakan kondisi yang

sebenarnya.

b. Indikator Nilai Karakter Kejujuran

Indikator nilai karakter kejujuran adalah sebagai berikut:

1) Berbicara jujur

13Ibid, h. 238
14Nurul Zuriah, Op. Cit, h. 199
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2) Tidak mengambil barang orang lain

3) Mengakui kesalahan sendiri

4) Mengumumkan barang hilang yang ditemukan.15

2. Pembelajaran Akuntansi

Pembelajaran adalah proses dimana terjadi kegiatan belajar

dan mengajar. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan

adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil belajar

dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan

pengetahuan, pamahaman, sikap, perilaku, keterampilan, kecakapan,

dan kemampuan, daya reaksi, daya penerimaan, dan lain-lain aspek

yang ada pada individu.16

Pembelajaran menurut Oemar Hamalik (dalam buku

Ramayulis) adalah:

“Suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur
manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur
yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran.
Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri atas
siswa, guru, dan tenaga lainnya”.17

Pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan secara

keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama.

Pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian

15Ibid, h. 262
16Mardia Hayati, Op. Cit, h. 12.
17Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia,2010, h. 239.
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perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang

berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.18

Jadi berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

Pembelajaran adalah proses komunikasi antara peserta dengan

pendidik serta antar peserta didik dalam rangka peroleh ilmu

pengetahuan dan perubahan sikap seseorang. Mengajar dilakukan oleh

pihak guru sebagai pendidik sedangkan belajar dilakukan oleh peserta

didik. Dengan belajar seseorang dapat mengubah kebiasaan diri yang

buruk menjadi baik, mengubah sikap negatif menjadi positif dan

dengan belajar pulalah kita dapat menambah pengetahuan dalam

berbagai bidang ilmu.

Pembelajaran yang penulis teliti adalah pembelajaran

akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur,

dan mengkomunikasikan informasi ekonomi sebagai dasar

pertimbangan dan pengambilan keputusan oleh para pengguna

informasi keuangan tersebut.19

Pembelajaran akuntansi sangat erat kaitannya dengan materi

ajar. Materi ajar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang

harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang

telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi ajar terdiri dari

pengetahuan konsep fakta, prinsip, proses, nilai keterampilan, bahkan

juga terdapat sejumlah masalah-masalah yang ada kaitannya dengan

18Asep Jihad, Abdul Haris, Op. Cit, h. 12
19Wahyu Adji, et. al, Loc.Cit
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kehidupan masyarakat. Materi ajar merupakan inti dari proses

mengajar, karena guru tidak akan sempurna mengajar jika tidak

mempunyai persiapan materi atau tidak menguasai pesan yang akan

ditransfer kepada anak didik. 20

Pembelajaran akuntansi yang penulis teliti adalah

pembelajaran akuntansi pada materi ajar laporan keuangan.

Pembelajaran materi ajar laporan keuangan adalah salah satu bentuk

pertanggungjawaban keuangan yang dibuat oleh pengelola kekayaan

kepada pihak pemilik kekayaan dan pihak lain yang berkepentingan.

Proses kegiatan akuntansi pada perusahaan jasa dimulai

dengan transaksi, berakhir dengan penyusunan laporan keuangan, dan

siap untuk mencatat transaksi berikutnya.21 Disini penulis juga

menuliskan materi ajar laporan keuangan yang dipelajari oleh siswa di

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru dan mata

pelajaran akuntansi pada materi ajar laporan keuangan ini diajarkan

sebanyak 4 x pertemuan, yang mana proses kegiatan pencatatan

akuntansi pada pembelajaran materi ajar  laporan keuangan dimulai

dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Mempersiapkan dan mengumpulkan bukti transaksi

Transaksi adalah kejadian atau peristiwa ekonomi yang

mempengaruhi hasil kinerja operasi perusahaan (laporan laba rugi)

maupun perubahan posisi keuangan perusahaan (neraca). Sebagai

20Mardia Hayati, Loc. Cit.
21Wahyu Adji, et. al, Op. Cit, h. 229
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bagian dari sistem akuntansi, bukti transaksi penting agar setiap

transaksi dapat terdokumentasi dengan baik.

b. Mencatat transaksi dalam buku harian/jurnal

Jurnal merupakan suatu media pencatatan yang

menggunakan pencatatan transaksi secara sistematis dan kronologis

serta menganalisa transaksi tersebut secara debit dan kredit.

Penjurnalan adalah suatu proses pencatatan suatu transaksi ke

dalam jurnal. Sebelum melakukan penjurnalan kita harus terlebih

dahulu menganalisis pengaruh masing-masing transaksi terhadap

akun-akun, antara aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan beban.

Contoh:

Pada tanggal 8 Maret 2014 pemilik perusahaan menyetorkan modal

berupa kas sebesar Rp 40.000.000.

Kas Rp 40.000.000

Modal Rp 40.000.000

c. Memindahkan transaksi dari jurnal ke akun buku besar

Catatan transaksi dari jurnal tersebut kemudian

dipindahbukukan ke akun-akun pada buku besar secara periodik,

bisa setiap hari atau setiap seminggu sekali. Proses ini disebut

pemindahbukuan (posting). Buku besar merupakan buku yang

berisikan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan

merupakan satu kesatuan tersendiri.

d. Membuat neraca saldo
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Neraca saldo merupakan suatu daftar yang berisikan

ringkasan semua akun beserta saldo masing-masing akun

tersebut.Pada akhir tahun buku, neraca saldo dibuat untuk

meringkaskan atau mengikhtisarkan pencatatan-pencatatan pada

buku besar guna mempersiapkan laporan keuangan.

e. Pencatatan ayat jurnal penyesuaian

Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk

memperbarui data laporan keuangan agar sesuai dengan dasar

akrual dan prinsip penandingan yang berlaku dalam akuntansi.

Jenis akun yang memerlukan penyesuaian yaitu:

1) Beban dibayar di muka

2) Pendapatan diterima di muka

3) Piutang pendapatan

4) Beban yang masih harus dibayar

5) Pemakaian aktiva tetap

6) Pemakaian perlengkapan

f. Membuat kertas kerja

Pembuatan laporan keuangan agar lebih mudah dapat

menggunakan bantuan kertas kerja. Kertas kerja ini terdiri dari

kolom neraca saldo, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo

setelah disesuaikan, kolom laporan laba rugi, dan kolom neraca.

Tujuan penyusunan kertas kerja:
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1) Memudahkan penyusunan laporan keuangan

2) Menggolongkan dan meringkas informasi-informasi dari

neraca saldo dan data-data penyesuaian sehingga menjadi

persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal

3) Memudahkan dalam menemukan kesalahan yang mungkin

dilakukan ketika membuat jurnal penyesuaian.

g. Menyusun laporan keuangan

Laporan keuangan merupakan output dan hasil akhir dari

proses akuntansi. 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. 22 Dalam penyajian laporan keuangan yang

dibuat, agar laporan keuangan tersebut dapat diandalkan, informasi

harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa

lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat

diharapkan untuk disajikan. Dalam membuat laporan keuangan,

neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta

peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban ataupun ekuitas

perusahaan pada tanggal pelaporan laporan keuangan tersebut.23

22Sofyan Syafri Harahap, Loc. cit
23 Ibid, h. 128
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Laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi, laporan

perubahan modal, dan neraca:

1) Laporan Laba Rugi (Income Statement)

Laporan laba rugi merupakan ikhtisar dari pendapatan

dan beban-beban untuk suatu periode waktu atau masa tertentu,

misalnya sebulan atau setahun. Dengan kata lain, laporan ini

menunjukkan hasil usaha atau kinerja perusahaan pada kurun

waktu tertentu. Selama satu periode akuntansi, kegiatan

perusahaan menghasilkan pendapatan dan mengeluarkan beban.

Jika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban maka

perusahaan memperoleh laba. Sebaliknya, jika jumlah

pendapatan lebih kecil daripada jumlah beban untuk satu

periode tertentu maka perusahaan menderita kerugian.

2) Laporan Perubahan Modal (Statement of Owner’s Equity)

Laporan perubahan modal merupakan ikhtisar dari

perubahan-perubahan dalam ekuitas atau modal yang terjadi

selama periode waktu atau masa tertentu misalnya sebulan atau

setahun. Laporan ini hanya disusun untuk usaha perseorangan,

dan memiliki kaitan dengan neraca dan laporan laba rugi.

Perkembangan perusahaan dan hak kepemilikan (modal)

selama satu periode dapat dilihat melalui laporan perubahan

modal. Laporan perubahan modal menyajikan hal-hal mengenai:

a) Jumlah modal awal
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b) Penambahan modal, (investasi) selama satu periode

c) Sisa laba atau rugi dan

d) Pengambilan uang (prive) untuk kepentingan pribadi

3) Neraca (Balance Sheet)

Neraca merupakan suatu daftar berkaitan dengan posisi

keuangan (aktiva, kewajiban, dan modal) pada tanggal tertentu,

biasanya pada penutupan hari terakhir dari suatu bulan atau

tahun tertentu.

Neraca adalah daftar harga dari hutang dan modal

perusahaan pada suatu saaat tertentu. Harta disusun berdasarkan

likuiditas, atau dengan kata lain berdasarkan kecepatan atau

kelancaran harta menjadi uang dalam kegiatan perusahaan.

Kewajiban atau hutang disusun berdasarkan jangka waktu

pembayaran. Modal disusun berdasarkan tingkat kekekalan atau

lama akun tersebut bertahan dalam perusahaan.24

3. Pengaruh Pembelajaran Akuntansi Terhadap Nilai Karakter

Kejujuran

Pembelajaran merupakan suatu proses komunikasi dua arah.

Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik sedangkan belajar

dilakukan oleh peserta didik. Dengan belajar seseorang dapat mengubah

kebiasaan diri yang buruk menjadi baik, mengubah sikap negatif menjadi

24Wahyu Adji, et. al,Op. Cit, h. 311-315.
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positif dan dengan belajar pulalah kita dapat menambah pengetahuan

dalam berbagai bidang ilmu.

Pembelajaran akuntansi yang penulis teliti adalah pembelajaran

akuntansi pada materi ajar laporan keuangan, karena pembelajaran

akuntansi pada materi ajar laporan keuangan berpengaruh terhadap nilai

karakter kejujuran siswa. Hal ini dapat dilihat 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. Pembukuan dapat juga digunakan untuk mencari keuntungan
yang berarti mengingkari kebenaran yang seharusnya diungkapkan
dalam pembukuan tersebut”25.

Laporan keuangan harus disajikan dan agar laporan keuangan

tersebut dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur

transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang

secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Dalam membuat laporan

keuangan, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta

peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban ataupun ekuitas

perusahaan pada tanggal pelaporan laporan keuangan tersebut.26

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada pengaruh antara

pembelajaran akuntansi pada materi ajar laporan keuangan terhadap nilai

karakter kejujuran siswa. Karena dengan pembelajaran akuntansi pada

25Nurul Zuriah, Op. Cit, h. 58.
26Sofyan Syafri Harahap, Loc.Cit
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materi ajar laporan keuangan ini kita dapat melihat apakah siswa tersebut

bersikap jujur atau tidak, hal ini bisa dilihat dari aktivitas pembelajaran

siswa di kelas.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian tentang pengaruh pembelajaran akuntansi pada materi ajar

laporan keuangan terhadap nilai karakter kejujuran siswa telah dilakukan oleh

mahasiswa /mahasiswi diantaranya:

1. Nur Rahmad (2013) judul penelitiannya adalah pengaruh pemahaman

siklus akuntansi perusahaan jasa terhadap minat siswa berwirausaha jasa

pada kelas XI Ma Hasanah Pekanbaru. Hasil penelitiannya menunjukkan

bahwa kontribusi pemahaman siklus akuntansi perusahaan jasa terhadap

minat siswa berwirausaha jasa pada kelas XI di MA Hasanah Pekanbaru

adalah sebesar 0,571 X 100% = 57,1% termasuk dalam kategori “cukup

kuat”, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman

siklus akuntansi perusahaan jasa terhadap minat siswa berwirausaha jasa

pada kelas XI di MA Hasanah Pekanbaru.

2. Agus Murharyanti (2014) judul penelitiannya adalah jenis-jenis nilai

karakter pada siswa dalam pembelajaran permintaan dan penawaran mata

pelajaran ekonomi kelas X di sekolah menengah atas negeri 13 Pekanbaru.

Hasil penelitiannya penulis dapat menyimpulkan bahwa jenis-jenis nilai
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karakter pada siswa dalam pembelajaran permintaan dan penawaran mata

pelajaran ekonomi kelas x di sekolah menengah atas negeri 13 Pekanbaru

dapat dikategorikan baik karena hasil observasi keseluruhan diperoleh

persentase 67,18%.

Berdasarkan penelitian di atas, kajian penelitian penulis memiliki

perbedaan yakni dari segi judulnya adalah Pengaruh Pembelajaran Akuntansi

Terhadap Nilai Karakter Kejujuran Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan

Muhammadiyah 2 Pekanbaru.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah penjabaran konsep teoritis dalam bentuk

yang konkrit sehingga mudah dipahami, sebagai acuan dalam penelitian

bagaimana seharusnya terjadi dan tidak boleh menyimpang dari konsep teoritis,

hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami

tulisan ini. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa fokus

penelitian ini adalah Pengaruh Pembelajaran Akuntansi Pada Materi Ajar

Laporan Keuangan Terhadap Nilai Karakter Kejujuran Siswa di Sekolah

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Dalam penelitian ini

terdapat dua variabel yang akan dibahas yaitu variabel (x) pembelajaran

akuntansi dan variabel (y) nilai karakter kejujuran.

1. PembelajaranAkuntansi

Pembelajaran adalah proses komunikasi antara peserta didik dengan

pendidik serta antar peserta didik dalam rangka perubahan sikap.
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Pembelajaran yang penulis teliti adalah pembelajaran akuntansi yaitu pada

materi ajar laporan keuangan.

Indikator pembelajaran akuntansi pada materi ajar laporan

keuangan adalah:

a. Siswa membuat siklus akuntansi perusahaan jasa.

b. Siswa mampu menganalisis bukti transaksi laporan keuangan.

c. Siswa dapat menganalisis transaksi laporan keuangan.

d. Siswa dapat mencatat transaksi dalam buku harian/jurnal.

e. Siswa dapat memindahkan transaksi dari jurnal ke akun buku besar.

f. Siswa dapat menyusun akun neraca saldo.

g. Siswa dapat menyusun jurnal penyesuaian.

h. Siswa dapat menyusun kertas kerja.

i. Siswa dapat mendefenisikan laporan keuangan.

j. Siswa dapat menyusun laporan keuangan.

k. Siswa dapat mengidentifikasi tujuan laporan keuangan.

l. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis laporan keuangan.

m. Siswa dapat meyusun laporan laba rugi.

n. Siswa dapat menyusun laporan perubahan modal.

o. Siswa dapat menyusun laporan neraca.

2. Nilai Karakter kejujuran Siswa

Karakter adalah ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang

mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam

menghadapi kesulitan dan tantangan. Nilai karakter yang penulis teliti
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adalah nilai karakter kejujuran dimana nilai karakter kejujuran itu

merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya

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

pekerjaan.

Indikator nilai karakter kejujuran adalah:

a. Siswa berbicara jujur kepada orang tua.

b. Siswa berbicara jujur kepada guru.

c. Siswa berkata jujur kepada teman.

d. Siswa tidak mencontek temannya pada saat guru memberikan ulangan.

e. Siswa tidak memberikan contekan kepada temannya pada saat guru

memberikan tugas atau ulangan.

f. Siswa tidak mencontek buku catatan teman pada saat guru memberikan

ulangan.

g. Siswa tidak mengambil barang-barang milik orang lain.

h. Siswa  memberikan barang-barang yang didapatnya/tertinggal di kelas

kepada orang yang bersangkutan.

i. Siswa mengakui kesalahannya ketika tidak membawa tugas yang

diberikan guru.

j. Siswa mengakui kesalahannya ketika terlambat masuk ke kelas.

k. Siswa mengakui kesalahannya ketika ketahuan ribut, ataupun

mencontek pada saat guru memberikan tugas/ulangan.

l. Siswa meminta maaf apabila ia melakukan kesalahan, seperti tidak

mengerjakan tugas terkait dengan materi laporan keuangan.
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m. Siswa berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang ia perbuat

kembali.

n. Siswa mengumumkan apabila ia menemukan barang yang hilang

kepada guru seperti uang, buku dan sebagainya.

o. Siswa mengumumkan apabila ia menemukan barang yang hilang di

mading sekolah.

p. Siswa mengumumkan apabila ia menemukan barang yang hilang

kepada petugas piket di sekolah.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis Penelitian

1. Asumsi Dasar

Asumsi dasar pada penelitian ini adalah pembelajaran akuntansi

pada materi ajar laporan keuangan dapat mempengaruhi nilai karakter

kejujuran siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 2

Pekanbaru.

2. Hipotesis Penelitian

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran akuntansi

terhadap nilai karakter kejujuran siswa di Sekolah Menengah

Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru.

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pembelajaran akuntansi

terhadap nilai karakter kejujuran siswa di Sekolah Menengah

Kejuruan Muhammadiyah 2 Pekanbaru.


