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      BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu 

bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan bangsa itu sendiri dan aspek 

kehidupan yang menuntut Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan 

berkompetensi. 

Sejalan dengan perkembangan pendidikan dewasa ini, pendidikan banyak 

menghadapi tantangan dan hambatan. Salah satu hambatannya adalah rendahnya 

mutu pendidikan. Rendahnya mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua 

pihak untuk menanggulanginya, baik pemerintah, para pendidik maupun 

masyarakat. 

Dalam meningkatkan mutu pendidikan , banyak usaha yang telah 

dilakukan oleh pemerintah. Usaha tersebut antara lain melakukan perubahan 

kurikulum, penataran, pelatihan para guru, pengadaan sertifikasi guru dan 

menambah sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pembelajaran. 

Namun usaha yang dilakukan pemerintah tersebut belum mencapai hasil 

yang maksimal. Hasil belajar siswa masih tetap rendah. Hal ini terjadi karena 

proses pembelajaran yang dilakukan tidak berjalan dengan efektif, sarana dan 

prasarana dalam proses belajar mengajar kurang memadai, dan guru kurang 

kreatif dalam memilih dan memvariasikan model-model pembelajaran yang 
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menarik dan tepat sehingga yang terjadi hanyalah penyampaian informasi satu 

arah dari guru kepada siswa tanpa memperhatikan respon/umpan balik dari siswa. 

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. 

Keterampilan dasar mengajar sangat diperlukan agar guru dapat melaksanakan 

perannya dalam pengelolaan proses pembelajaran, sehingga pembelajaran berjalan 

dengan efektif dan efesien. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat menciptakan 

kondisi belajar yang menggairahkan dan menyenangkan bagi semua anak didik. 

Adapun masalah yang terjadi di kelas XI IS SMA Swasta Parulian 2 

Medan diketahui bahwa proses pembelajaran yang digunakan guru masih bersifat 

konvensional. Guru dianggap sebagai sumber satu-satunya dalam proses belajar 

mengajar sehingga proses belajar mengajar hanya terfokus pada guru bidang studi, 

membuat siswa tidak aktif dan merasa bahwa mereka cukup menjadi pendengar 

yang baik dalam proses belajar mengajar. Hal ini menyebabkan proses belajar 

mengajar menjadi vakum, pasif , tidak ada interaksi antar siswa dengan guru di 

kelas dan pada akhirnya siswa hanya termenung, mengantuk daan membuat 

keributan di dalam kelas. 

Dari Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru bidang studi 

akuntansi di kelas XI IS SMA Swasta Parulian 2 medan mengatakan bahwa 

aktivitas dan hasil belajar akuntansi siswa masih tergolong rendah. Hal tersebut 

dapat dilihat dari aktivitas siswa di dalam kelas dan nilai yang diperoleh siswa 

saat ulangan harian menunjukkan bahwa kemampuan siswa menyelesaikan soal-

soal akuntansi cukup  rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan harian siswa 

di bawah ini : 
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Tabel 1.1 

Data Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IS  

Semester Genap Tahun Pembelajaran 2012/2013 

 

No Test KKM Siswa yang mencapai 

KKM 

Siswa yang belum 

mencapai KKM 

Jumlah % Jumlah % 

1 UH 1 75 7 18,4% 31 81,6% 

2 UH 2 75 11 29,0% 27 71,0% 

3 UH 3 75 15 39,5% 23 60,5% 

Jumlah 33 86,8% 81 213,2% 

Rata – rata  11 25,0% 27 71,0% 

Sumber : Daftar nilai mata pelajaran akuntansi kelas XI IS Parulian 2 Medan 

 

 
 

Gambar 1.1 

Grafik Hasil Belajar Akuntansi Siswa 

 

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa rata-rata siswa yang memperoleh 

nilai diatas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) setelah mengikuti 3 kali test 

yaitu hanya 11 orang (29,0%), sedangkan 27 orang (71,0%) memperoleh nilai di 

bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut , maka perlu dicantumkan formula 

pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 
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pelajaran akuntansi. Para guru terus berusaha menyusun dan menerapkan berbagai 

model yang bervariasi agar siswa tertarik dan bersemangat dalam belajar 

akuntansi. Salah satunya dengan menerapkan model pembelajaran. Banyak 

model-model pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 

siswa, tetapi model-model pembelajaran tersebut harus disesuaikan dengan materi 

pembelajaran yang akan dipelajari. Salah satu model pembelajaran yang dapat 

diterapkan adalah model pembelajaran Children Learning In Science dengan 

pendekatan Scaffolding. 

Model pembelajaran  Children Learning In Science melibatkan siswa 

secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran dan diharapkan menjadi solusi 

untuk meminimalisir siswa yang kurang atau tidak tertarik pada mata pelajaran 

akuntansi khususnya. Dengan model pembelajaran Children Learning In Science 

ini siswa diberi kebebasan penuh untuk mengemukakan ide atau gagasan, bebas 

untuk bertanya dan menjawab yang nantinya semua bentuk jawaban dan 

pertanyaan akan dijelaskan oleh guru secara ilmiah untuk menghindari kesalahan 

konsep, sehingga pembelajaran menjadi menarik, siswa aktif dan terbuka dan 

tidak berorientasi pada guru.  

Selain menggunakan model pembelajaran Children Learning In Science 

penulis juga menggunakan pendekatan scaffolding untuk lebih meningkatkan 

aktivitas dan hasil belajar siswa. Pendekatan scaffolding berarti memberikan 

bantuan kepada siswa. Bantuan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, 

peringatan, dorongan, menguraikan masalah kedalam bentuk lain yang 

memungkinkan siswa dapat mandiri. 
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Dengan menggunakan model pembelajaran Children Learning In Science 

dengan pendekatan scaffolding akan menciptakan suasana belajar yang menarik, 

karena setiap siswa dapat mengemukakan ide ataupun gagasannya tanpa merasa 

takut ide yang diutarakannya salah. Selain bebas mengutarakan ide, siswa juga 

dituntut untuk aktif menjawab pertanyaan dari guru, dimana dalam menjawab 

pertanyaan tersebut guru akan memberikan bantuan sehingga siswa merasa 

tertarik untuk menjawab pertanyaan dari guru. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ Penerapan Model Pembelajaran Children 

Learning In Science dengan Pendekatan Scaffolding untuk Meningkatkan  

Aktivitas dan Hasil Belajar Akuntansi Siswa Kelas XII IS SMA SWASTA 

PARULIAN 2 T.P. 2013/2014”. 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang asalah diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:  

1. Bagaimana cara meningkatkan aktivitas belajar akuntansi siswa kelas XII IS 

SMA Swasta Parulian 2  T.P. 2013/2014 ? 

2. Bagaimana cara meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa kelas XII IS 

SMA Swasta Parulian 2  T.P. 2013/2014 ? 

3. Apakah dengan menerapkan model pembelajaran Children Learning In 

Science  dengan Pendekatan Scaffolding dapat meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar akuntansi siswa kelas XII IS SMA Swasta Parulian 2  T.P. 

2013/2014 ?  
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4. Apakah ada perbedaan peningkatan hasil belajar akuntansi siswa kelas XII IS 

SMA Swasta Parulian 2  T.P. 2013/2014 antar siklus ? 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah dengan menerapkan Model Pembelajaran Children Learning In 

Science  dengan Pendekatan Scaffolding dapat meningkatkan aktivitas belajar 

akuntansi siswa kelas XII IS SMA Swasta Parulian 2  T.P. 2013/2014 ? 

2. Apakah dengan menerapkan Model Pembelajaran Children Learning In 

Science  dengan Pendekatan Scaffolding dapat meningkatkan hasil belajar 

akuntansi siswa kelas XII IS SMA Swasta Parulian 2  T.P. 2013/2014 ? 

3. Apakah ada perbedaan peningkatan hasil belajar akuntansi siswa kelas XII IS 

SMA Swasta Parulian 2  T.P. 2013/2014 antar siklus ? 

1.4 Pemecahan Masalah 

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang, bahwa kenyataannya 

hasil belajar siswa belum mencapai target yang diinginkan maka kemampuan guru 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar perlu ditingkatkan. Tindakan yang 

dapat dilakukan sebagai alternatif pemecahan masalah adalah salah satunya 

melalui implementasi model pembelajaran Children Learning In Science  dengan 

pendekatan Scaffolding. 

Melalui model pembelajaran Children Learning In Science adalah salah 

satu model pembelajaran yang mewajibkan siswa untuk mencari dan memecahkan 

suatu permasalahan, melalui pengamatan atau melalui pengalaman yang dialami 
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sendiri oleh siswa. Sehingga siswa tersebut lebih aktif dalam mengembangkan 

idea atau gagasan untuk membangun pengetahuannya.  

Scaffolding merupakan suatu pendekatan yang memberikan bantuan 

kepada anak selama tahap-tahap awal perkembangannya dan mengurangi bantuan 

tersebut dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil alih 

tanggung jawab yang semakin besar setelah anak dapat melakukannya. 

Model pembelajaran CLIS dengan pendekatan Scaffolding menyiapkan 

siswa untuk dapat mengungkapkan ide atau gagasannya sebebas mungkin dan 

siswa tersebut dituntut untuk dapat memecahkan masalah dengan pengalamannya 

sendiri pemecahan masalah tersebut akan dilakukan di dalam kelompok diskusi, 

dalam memecahkan masalah tersebut guru akan memberikan bantuan berupa 

dorongan atau petunjuk, agar siswa tidak stres ketika menghadapai soal yang sulit. 

Dorongan atau bantuan dari guru akan dikurangi sedikit demi sedikit dan akhirnya 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil tanggung jawab yang 

semakan besar.. 

Jadi, penerapan model pembelajaran CLIS ( Children Learning In Science) 

dengan pendekatan scaffolding  dimaksudkan untuk meningkatkan aktivitas dan 

hasil belajar akuntansi siswa serta untuk mengatasi problematika dalam 

pelaksanaan pembelajaran atau menggunakan strategi dan metode pengajaran 

yang bervariasi sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih menarik dan tidak 

membosankan. 

Dari uraian diatas maka pemecahan masalah dalam penelitian ini yaitu 

dengan mengimplementasikan model pembelajaran CLIS ( Children Learning In 
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Science) dengan pendekatan scaffolding  maka aktivitas dan hasil belajar 

akuntansi siswa di kelas XII IS SMA Swasta Parulian 2 dapat ditingkatkan. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui peningkatan aktivitas belajar akuntansi siswa melalui 

penerapan Model Pembelajaran Children Learning In Science  dengan 

Pendekatan Scaffolding di kelas XII IS SMA Swasta Parulian 2  T.P. 

2013/2014. 

2. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar akuntansi siswa melalui 

penerapan Model Pembelajaran Children Learning In Science  dengan 

Pendekatan Scaffolding di kelas XII IS SMA Swasta Parulian 2  T.P. 

2013/2014. 

3. Untuk mengetahui perbedaan peningkatan hasil belajar akuntansi siswa kelas 

XII IS SMA Swasta Parulian 2 T.P 2013/2014 antar siklus. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian di atas, maka manfaat penelitian yang diharapkan 

yaitu : 

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai Model 

Pembelajaran Children Learning In Science  dengan Pendekatan Scaffolding 

dalam upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar akuntansi siswa. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah khususnya guru bidang studi 

akuntansi dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar akuntansi siswa 
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dengan menerapkan Model Pembelajaran Children Learning In Science  

dengan Pendekatan Scaffolding. 

3. Sebagai bahan acuan, perbandingan, ataupun referensi bagi para peneliti yang 

melakukan penelitian sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


