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Abstract 

This study aims to determine the effectiveness of learning models Role Playing (Role Playing) against the competence of 

accounting students in introductory accounting courses II. Therefore in this study will be used role playing learning model 

with the method of application of the model action role playing, collecting data by conducting pre-test and post-test both in 

theory and practice and analyze the data descriptively. From these results it showed that very precise role playing models 

used in teaching introductory accounting II because it can increase student competence in accounting accounting 

accounting particular trading company. Besides learning model used is also very effective because students can better 

understand the accounting turns both concept and practice. This is evident from the increasing value obtained by students 

after the introduction of accounting II study using role playing. 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.(Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012).    

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Peningkatan kualitas pembelajaran dapat dilakukan melalui upaya pembelajaran yang 

inovatif. Implementasi pembelajaran yang inovatif ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya 

melalui implementasi strategi pembelajaran untuk mendorong siswa menjadi student centre.  

Strategi pembelajaran untuk mendorong siswa menjadi student centre sangatlah perlu diterapkan pada 

setiap pembelajaran. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten saat ini, 

merupakan sesuatu yang mendesak untuk disikapi, hal ini disebabkan semakin tingginya tingkat persaingan di 

semua bidang kehidupan termasuk bidang akuntansi.  Profesi di bidang akuntansi memiliki peranan yang cukup 

penting dalam mengupayakan terwujudnya proses produksi yang efisien dan efektif. Hal ini terjadi karena 

informasi yang diberikan oleh bagian akuntansi dan keuangan di sebuah perusahaan yang notabene dikerjakan 

dan disiapkan oleh tenaga akuntan akan digunakan oleh manajemen dalam mengambil keputusan.  

Dengan demikian kebutuhan tenaga kerja di bidang akuntansi yang kompeten sangat dibutuhkan, 

namun kenyataan di lapangan saat ini tenaga-tenaga teknisi akuntansi yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan 

dan pelatihan belum bisa menjawab kebutuhan pengguna jasa tenaga kerja. Kondisi ini terjadi karena 

disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari kurangnya minat peserta didik dalam pembelajaran akuntansi sampai 

dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang belum mendukung.  

Pada Program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UMSU salah satu mata kuliah wajib yang diberikan 

adalah mata kuliah Pengantar Akuntansi yang mana mata kuliah ini menjadi mata kuliah dasar untuk 

memberikan pemahaman awal tentang kompetensi akuntansi yang harus dimiliki mahasiswa di program studi 
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akuntansi. Namun dari hasil belajar mahasiswa yang ada saat ini menunjukan masih rendahnya kompetensi 

akuntansi yang dimiliki mahasiswa.  

Kompetensi akuntansi yang dimaksud meliputi tiga hal, yaitu: skill (keterampilan), knowledge 

(pengetahuan), dan attitude (sikap dan prilaku). Dari skill (ketrampilan) yang dimiliki mahasiswa saat ini dapat 

dikatakan masih rendah hal ini dibuktikan dengan sebahagian besar mahasiswa masih belum mampu 

menyelesaikan siklus akuntansi dengan benar. Demikian juga dari knowledge (pengetahuan) akuntansinya, 

sebagian mahasiswa masih tergolong memiliki pengetahuan akuntansi yang rendah terlihat dari 

ketidakmampuan mahasiswa dalam mendesain bagan akuntansi yang diperlukan dan ketidakmampuan 

sebahagian mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran akuntansi lanjutan disemester berikutnya. Hal ini terbukti 

dari hasil belajar yang belum memuaskan dimana 70% mahasiswa dalam satu kelas rata-rata memperoleh nilai 

dibawah 70.  

Sedangkan dari attitude (sikap dan prilaku) dapat terlihat dari masih adanya mahasiswa yang kurang 

bersemangat dalam pembelajaran pengantar akuntansi padahal mereka tahu bahwa mata kuliah ini merupakan 

mata kuliah dasar. Berdasarkan pengamatan peneliti penyebab dari kondisi diatas dikarenakan beberapa faktor 

seperti  kurangnya motivasi dan semangat dalam belajar akuntansi, kemudian sumber belajar, sarana dan 

prasarana pendukung yang masih kurang serta metode pembelajaran yang digunakan oleh dosen masih kurang 

efektif dan kreatif. Untuk itu perlu dilakukan suatu inovasi pembelajaran untuk mata kuliah pengantar akuntansi 

ini agar mahasiswa lebih bersemangat dalam belajar akuntansi sehingga kompetensi akuntansi yang diharapkan 

dapat tercapai.  

Untuk dapat mencapai kompetensi akuntansi yang meliputi skill (ketrampilan), knowledge 

(pengetahuan) dan attitude (sikap dan Prilaku) yang diharapkan, maka penelitian ini mencoba melakukan 

inovasi dalam pembelajaran pengantar akuntansi yang selama ini menggunakan model ceramah dalam 

pembelajarannya dan hanya berpusat pada dosen diganti dengan menggunakan model pembelajaran bermain 

peran (role playing).  

 Menurut Joyce & Weil (2000) bermain peran atau istilah Inggrisnya role-playing adalah metode atau 

strategi pembelajaran yang termasuk ke dalam kelompok model pembelajaran  sosial (social models). Metode 

pembelajaran bermain peran menekankan pada sifat sosial pembelajaran dan memandang bahwa perilaku 

kooperatif dapat merangsang siswa baik secara sosial maupun intelektual. Dengan menerapkan model 

pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi akuntansi mahasiswa  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model pembelajaran Role Playing (Bermain 

Peran) terhadap kompetensi akuntansi mahasiswa dalam mata kuliah pengantar akuntansi II. Dari penerapan 

model pembelajaran ini nantinya juga dapat diketahui peningkatan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa 

tentang akuntansi perusahaan dagang dan meningkatnya keaktifan dan kreatifitas mahasiswa dalam mengikuti 

perkuliahan pengantar akuntansi II. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas permasalahan 

dalam pembelajaran pengantar akuntansi. Selain itu dari keaktifan dan kreatifitas mahasiswa dalam belajar 

pengantar akuntansi dapat menghasilkan sumber belajar dan media pembelajaran yang inovatif. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR 

2.1 Efektifitas Pembelajaran 

Menurut Miarso (dalam Bambang Warsita, 2008: 287), “Pembelajaran yang efektif adalah belajar yang 

bermanfaat dan bertujuan bagi peserta didik, melalui pemakaian prosedur yang tepat”. Pengertian ini 

mengandung dua indikator, yaitu terjadinya belajar pada siswa dan apa yang dilakukan guru. 

Menurut Dick dan Reiser (dalam Bambang Warsita, 2008: 288), “pembelajaran efektif adalah suatu 

pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk belajar keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan 

sikap serta yang membuat peserta didik senang”. Jadi ketika siswa senang dalam belajar, mereka akan mudah 

menerima ilmu yang diberikan oleh guru. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelelajaran yang efektif adalah pembelajaran 

yang mampu membuat siswa belajar dengan baik dan memperoleh ilmu pengetahuan dan juga keterampilan 

melalui suatu prosedur yang tepat. Eggen dan Kauchak (dalam Bambang Triwarsita, 2008: 289) menyebutkan 

ciri pembelajaran yang efektif sebagai berikut: 

a. Peserta didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui mengobservasi, membandingkan, 

menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep generalisasi 

berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan. 

b. Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan berinteraksi dalam pelajaran. 

c. Aktivitas-aktivitas peserta didik sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. 

d. Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada peserta didik dalam menganalisis 

informasi. 

e. Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan keterampilan berpikir. 

f. Guru menggunakan teknik pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan gaya pembelajaran guru. 

http://www.vionetpalu.com/2012/09/pengertian-efektifitas-pembelajaran.html
http://www.vionetpalu.com/2012/09/definisi-hakikat-belajar.html
http://www.vionetpalu.com/2012/09/pengertian-efektifitas-pembelajaran.html
http://www.vionetpalu.com/2012/09/definisi-hakikat-belajar.html
http://www.vionetpalu.com/2012/09/definisi-hakikat-belajar.html
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2.2 Model Role Playing 

Role playing (bermain peran) adalah suatu metode penyampaian informasi atau materi pembelajaran 

dengan cara bermain peran untuk menghadirkan peran-peran yang ada di dunia nyata ke dalam suatu 

pertunjukan untuk dijadikan bahan diskusi. Role playing (bermain peran) terdiri dari dua kata yaitu bermain dan 

peran.  

Role playing adalah Suatu metode mengajar yang merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar 

oleh sekelompok siswa dalam memperagakan secara singkat tentang materi pembelajaran dengan memerankan 

tokoh. Metode bermain peran adalah Salah satu proses belajar mengajar yang tergolong dalam metode simulasi 

yang berhubungan dengan menyusun dan mengoperasikan suatu model yang mereplikasi proses-proses perilaku. 

Metode simulasi adalah suatu cara pengajaran dengan melakukan proses tingkah laku secara tiruan. 

Menurut Joyce & Weil (2000) Bermain peran atau istilah Inggrisnya role playing adalah metode atau strategi 

pembelajaran yang termasuk ke dalam kelompok model pembelajaran  sosial (social models). Metode 

pembelajaran bermain peran menekankan pada sifat sosial pembelajaran dan memandang bahwa perilaku 

kooperatif dapat merangsang siswa baik secara sosial maupun intelektual. 

Pada metode bermain peranan, titik tekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan pengamatan 

indera ke dalam suatu situasi masalah yang secara nyata dihadapi. Murid diperlakukan sebagai subyek 

pembelajaran, secara aktif melakukan praktik-praktik berbahasa (bertanya dan menjawab) bersama teman-

temannya pada situasi tertentu. Belajar efektif dimulai dari lingkungan yang berpusat pada diri murid 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2002).  

Ada beberapa keunggulan dengan menggunakan metode role playing, di antaranya adalah: 

a. Dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa. Disamping merupakan pengalaman yang 

menyenangkan yang sulit untuk dilupakan. 

b. Sangat menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh antusias. 

c. Membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan. 

d. Siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan di bahas dalam proses belajar. 

Selain itu kelebihan dari model bermain peran ini adalah : 

1. Strategi bermain peran dapat meningkatkan minat siswa 

Poorman (2002) menyebutkan bahwa menurut hasil penelitian, strategi bermain peran dapat 

meningkatkan minat siswa terhadap suatu mata pelajaran dan materi pelajaran, sehingga dengan demikian 

juga dapat meningkatkan pemahaman terhadap konsep-konsep yang sedang dibelajarkan kepada mereka. 

Apalagi untuk mempersiapkan pembelajaran dengan strategi ini mereka harus terlebih dahulu melakukan 

studi tentang karakter atau tokoh yang akan diperankan atau dibuat skenarionya.  

2. Strategi bermain peran (role playing) dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran 

Berdasarkan penelitian Poorman (2002), siswa yang diwawancarai mengatakan bahwa dengan strategi 

bermain peran yang dilaksanakan oleh guru, membuat mereka ingin terlibat aktif melakukan sesuatu dalam 

pembelajaran. Hal ini senada sebagaimana yang diteliti Fogg (2001) bahwa pembelajaran yang 

menggunakan strategi bermain peran meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar. 

3. Strategi bermain peran (role playing) dapat mengajarkan siswa untuk berempati dan memahami suatu hal 

melalui berbagai sudut pandang. 

4. Strategi bermain peran memberikan kesempatan kepada siswa untuk memerankan tokoh yang barangkali 

dikenal dalam kehidupannya sehari-hari 

2. Strategi bermain peran dapat diterapkan dalam berbagai setting 

Disamping memiliki keunggulan, metode role playing juga mempunyai kelemahan, di antaranya adalah 

: 

1. Bermain peran memakan waktu yang banyak. 

2. Siswa sering mengalami kesulitan untuk memerankan peran secara baik khususnya jika mereka tidak 

diarahkan atau tidak ditugasi dengan baik. Siswa perlu mengenal dengan baik apa yang akan 

diperankannya. 

3. Bermain peran tidak akan berjalan dengan baik jika suasana kelas tidak mendukung. 

4. Jika siswa tidak dipersiapkan dengan baik ada kemungkinan tidak akan melakukan secara sungguh-

sungguh. 

5. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. 

Selain itu beberapa kelemahan strategi bermain peran (role playing) juga dapat diketahui sebagai 

berikut : 

1. Strategi bermain peran membutuhkan kerja keras semua pihak yang terlibat. 

2. Alokasi waktu menjadi isu penting 
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2.3 Langkah-Langkah Model Role Playing  
Berikut ini dipaparkan langkah-langkah strategi bermain peran (role playing). Langkah yang dapat 

dilakukan guru untuk melaksanakan strategi bermain peran terdiri dari : 

a. Menentukan tujuan pembelajaran 
b. Memilih konteks dan peran, serta menulis skenario 

c. Latihan pendahuluan 

d. Kegiatan pembelajaran/pelaksanaan peragaan. 

e. Mendiskusikan kesimpulan 

f. Penilaian 

 

2.4 Kompetensi Akuntansi  

Kompetensi merupakan kemampuan bersikap, berfikir dan bertindak secara konsisten sebagai 

perwujudan dari nilai pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. 

Kebutuhan akan sumberdaya manusia yang kompeten saat ini, merupakan sesuatu yang mendesak untuk 

disikapi, hal ini disebabkan semakin tingginya tingkat persaingan di semua bidang kehidupan. Profesi teknisi 

akuntansi memiliki peranan yang cukup penting dalam mengupayakan terwujudnya proses produksi yang 

efisien dan efektif. Hal ini terjadi karena informasi yang diberikan oleh bagian akuntansi dan keuangan di 

sebuah perusahaan yang notabene dikerjakan dan disiapkan oleh tenaga teknisi akuntansi akan digunakan oleh 

manajemen dalam mengambil keputusan.  

Ruang lingkup Standar Isi akuntansi berbasis kompetensi ini harus dapat menjawab tuntutan kebutuhan 

pekerjaan, yang melingkupi tiga ranah dalam kompetensi, yaitu: skill (ketrampilan), knowledge 

(pengetahuan), dan attitude (sikap dan prilaku). Dengan demikian, Standar ini diharapkan dapat menumbuh-

kembangkan kemampuan seseorang dalam lingkup sebagai berikut: 

a. Pemahaman konseptual berkaitan dengan kompetensi yang harus dimiliki olehseseorang dalam 

melaksanakan pekerjaaan teknisi akuntansi. 

b. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang untuk mendukung pekerjaan sebagai teknisi akuntansi. 

c. Nilai dan prilaku yang harus dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaaan sebagai teknisi akuntansi. 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Tindakan yang dilakukan 

Adapun tindakan yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah :  

a. Melakukan Pre test terhadap mahasiswa, untuk pengumpulan data. 

b. Mempersiapkan rencana penerapan model pembelajaran  role playing dengan terlebih dahulu 

memberitahukannya kepada mahasiswa. 

c. Menerapkan model role playing pada materi akuntansi perusahaan dagang  

d. Melakukan post test untuk pengumpulan data. 

e. Mengolah dan menganalisis data  

f. Menyusun laporan. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data  
Data penelitian ini merupakan hasil pre test dan post test mahasiswa akuntansi. Pengumpulan data 

berdasarkan : sebelum diterapkan model role playing diadakan pre test dengan menggunakan baik secara teoritis 

maupun praktek. Sesudah diterapkan model roll playing diadakan post test juga secara teoritis dan praktek. 

Instrument ini diberikan kepada mahasiswa berisi pertanyaan–pertanyaan  tentang:  

a. Kompetensi Akuntansi yang meliputi Skill (Ketrampilan), knowledge (pengetahuan) dan attitude (sikap 

dan prilaku) 

b. Efektifitas Pembelajaran yang meliputi bagaimana belajar pada mahasiswa dan apa yang dilakukan dosen.  

 

3.3 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, tehnik analisis 

ini digunakan untuk memaparkan tetang kompetensi akuntansi yang dimiliki mahasiswa pada saat sebelum dan 

sesudah penerapan model role playing. Selain itu akan dipaparkan juga tentang penerapan model role playing 

pada mata kuliah pengantar akuntansi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena metode 

penelitiannya menggunakan penelitian ekspos fakto ( exspost facto research ) meneliti hubungan sebab-akibat 

yang tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan (dirancang dan dilaksanakan) oleh peneliti.  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Melakukan Pre-test 

Mahasiswa yang diberi pre-test adalah mahasiswa yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu 

dari 6 kelas yang diasuh, hanya dua kelas yang dijadikan sampel penelitian yakni kelas A dan B akuntansi 

pagi. Kelas ini dipilih karena peneliti sebelumnya sudah pernah mengasuh kelas ini pada mata kuliah 

pengantar akuntansi I, sehingga lebih mengetahui kompetensi akuntansi yang sebelumnya dari masing – 

masing mahasiswa  dan ini dirasakan akan lebih mudah untuk menilai kompetensi berikutnya. Adapun jumlah 

mahasiswa yang mengikuti pre-test tersebut sebanyak 96 orang, yang terdiri dari kelas A berjumlah 49 orang 

dan kelas B 47 orang.  

Pre-test diberikan dalam bentuk dua soal yaitu soal teoritis dan soal praktek. Soal teoritis diberikan 

terlebih dahulu, sebelum mahasiswa diberi kuliah tentang materi pengantar akuntansi II. Setelah di peroleh 

hasilnya selanjutnya mahasiswa diberi penjelasan atas materi pengantar akuntansi II yaitu membahas 

akuntansi perusahaan dagang dan akuntansi perusahaan manufaktur. Metode pembelajaran yang digunakan 

masih model ceramah dan memberikan tugas kepada mahasiswa untuk menyelesaikan soal – soal secara 

individu. Adapun hasil pre-test teori dan praktek untuk kelas A akuntansi pagi dapat dilihat sebagai berikut:  

 

Tabel 1. Rekapitulasi Nilai Dari Hasil Pre test kelas A akuntansi pagi 

No. Range Nilai  Jumlah Mhs Persentase 

1 0 – 55 8 0.16 

2 56 - 64  12 0.24 

3 65 – 74 11 0.22 

4 75 – 84 14 0.29 

5 85 – 100 4 0.08 

  Total  49   

 
 Data pada tabel diatas dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1  Hasil Pre-test kelas A akuntansi Pagi 

 
 Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa dari hasil pre-test dikelas A, baik 

secara teori maupu praktek pada 49 orang mahasiswa nilai akuntansi mahasiswa masih berada pada nilai 

tujuh puluh lima (75) kebawah  yaitu sebesar  63 % sedangkan nilai diatas 75 hanya didapat oleh 37 % 

mahasiswa. Berikut kita lihat hasil pre-test dari kelas B akuntansi yang diperoleh sebagai berikut: 
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Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Dari Hasil Pre test kelas B akuntansi pagi 

No. Range Nilai  Jumlah Mhs Persentase 

1 0 – 55 8 0.17 

2 56 - 64  9 0.19 

3 65 – 74 14 0.30 

4 75 – 84 11 0.23 

5 85 – 100 5 0.11 

  Total  47   

 

Dari tabel diatas data digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut :  

  

 

 

 

Gambar 2. Hasil Pre-test kelas B akuntansi Pagi 

 

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui pula bahwa pada kelas B nilai hasil pre-test baik teori 

maupun praktek tidak begitu jauh berbeda dengan kelas A dimana mahasiswa yang mampu memperoleh nilai 

diatas tujuh puluh lima (75) hanya 34 % dari 47 orang mahasiswa kelas B ini. Sedangkan 66 % nya lagi 

hanya mampu memperoleh nilai dibawah angka 75. 

 

4.2 Penerapan Model Role Playing  

 Setelah dilakukannya pre-test dan mendapatkan hasilnya, maka tahap selanjutnya peneliti melakukan 

proses pembelajaran pengantar akuntansi II dengan menggunakan model role playing dengan tahapan sebagai 

berikut ;  

a. Dosen memberitahukan kepada mahasiswa tentang penggunaan model pembelajaran role playing pada mata 

kuliah pengantar akuntansi II. 

b. Dosen menjelaskan kepada mahasiswa skenario yang akan dijalankan dalam proses pembelajaran pengantar 

akuntansi II dengan beberapa tahapan – tahapan.  Adapun skenario yang harus mainkan oleh mahasiswa 

dalam proses pembelajaran dengan model role playing adalah sebagai berikut: 

1. Pembagian kelompok  

- Mahasiswa dalam satu kelas, dibagi dalam kelompok – kelompok  diskusi, satu kelompok terdiri 

dari 5 orang mahasiswa   

- Setiap orang dalam kelompok memiliki jabatan dan tugas masing – masing dan setiap jabatan dan 

tugas tersebut dilakukan mahasiswa disetiap kelompok secara bergantian setiap periode akuntansi 

yang dijalankan. Tugas yang perankan adalah sebagai manajer keuangan, bagian penjualan, bagian 

pembelian, bagian penerimaan kas dan bagian pengeluaran kas. 

2. Tugas yang akan dilakukan setiap kelompok 
- Setiap kelompok diintruksikan seolah – olah membuka usaha/perusahaan dagang.dan Setiap 

kelompok harus memiliki nama usaha/perusahaan. 

- Setiap kelompok harus merancang dan menyiapkan sendiri bukti – bukti transaksi yang akan 

digunakan oleh perusahaannya 

- Setiap kelompok harus bertransaksi minimal dengan 2 kelompok lain yang ada dalam satu kelas 

tersebut dan transaksi yang terjadi minimal 20 transaksi setiap periodenya (periode bulanan selama 

5 bulan mulai maret s/d juli)  
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Rekapitulasi Hasil Pre-test  
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- Setiap bulan masing-masing kelompok harus menyiapkan laporan keuangan  dengan melampirkan 

; bukti transaksi dan proses penyusunan laporan keuangan (praktek siklus akuntansi) 

- Laporan keuangan setiap bulannya tanggung jawab manajer keuangan yang bertugas pada periode 

tersebut. Laporan keuangan (laporan laba rugi, laporan ekuitas dan laporan posisi keuangan, 

termasuk jurnal penutup dan neraca saldo penutup) setiap bulannya diserahkan kepada dosen untuk 

dinilai. 

3. Penyelesaian siklus akuntansi perusahaan dagang  
- Minggu pertama, pencatatan transaksi dengan menggunakan jurnal umum sedangkan minggu ke-

2 sampai ke-5, pencatatan transaksi dengan menggunakan jurnal khusus  

- Metode pencatatan transaksi, minggu pertama sampai ke-3 menggunakan metode priodical dan 

minggu ke-4 sampai ke-5 menggunakan metode perpectual. 

- Setiap minggu pekerjaannya adalah mulai dari melakukan pencatatan transaksi sampai dengan 

penyusunan laporan keuangan. 

(contoh intruksi terlampir) 

 

Berdasarkan tugas kelompok yang sudah diberikan, setiap minggu dosen melakukan 

pemeriksaan/evaluasi terhadap pekerjaan kelompok tersebut dan memberi penilaian atas pekerjaan mereka. 

 Selanjutnya dosen melakukan pengujian terhadap anggota kelompok (masing - masing mahasiswa) 

secara acak berdasarkan pekerjaan yang dilakukan dan memberikan nilai, jika jawaban anggota kelompok 

tersebut benar maka akan menambah nilai kelompok dan nilai pribadinya. Namun bila jawaban salah maka akan 

mengurangi nilai kelompok atau nilai pribadinya. 

 Di akhir perkuliahan semua kelompok diberi soal yang sama, yaitu menyelesaikan satu siklus akuntansi 

perusahaan dagang, dengan waktu 24 jam siapa yang paling cepat mengumpulkan dan jawabannya benar akan 

diberikan nilai tambah.  

 Terakhir setelah semua tugas terkumpul, dan dosen telah memberikan penilaian atas tugas – tugas 

tersebut, maka dosen mengumumkan kelompok terbaik dan memberikan hadiah kepada kelompok yang terbaik 

tersebut yaitu terbaik I, II dan III. Penilaian kelompok dilihat dari; kemampuan mereka merancang bukti 

transaksi, kebenaraan jawaban setiap priodenya, konsistensi penggunakan istilah dalam akuntansi, kekompakan 

kelompok dan kemampuan tiap – tiap anggota kelompok. 

 

4.3 Melakukan Post-test  

Pada minggu terakhir pertemuan perkuliahan dilakukan post-test baik secara teori maupun praktek. 

Materi post-test sama dengan materi pre-test yang sebelumnya diberikan. Post-test tetap diberikan kepada 

kedua kelas yang dijadikan sampel yaitu kelas A dan B. Hasil post-test pada kelas A menunjukan sebagai 

berikut: 

 
Tabel 3. Rekapitulasi Nilai Dari Hasil Post test 

No. Range Nilai Jumlah Mhs Persentase 

1 0 – 55 3 0.06 

2 56 – 64 0 0.00 

3 65 – 74 11 0.22 

4 75 – 84 15 0.31 

5 85 – 100 20 0.41 

 

Total 49 

  
Dari data tabel diatas maka dapat digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Hasil Post-test kelas A 
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Berdasarkan hasil post-test yang dilakukan maka dapat diketahui Mahasiswa yang memperoleh nilai 

diatas 75 sebesar 72 % sedangkan sisanya 22 % mendapatkan nilai 65 – 74 dan 6 % lagi mendapat nilai 0 – 

55.  Hasil pelaksanaan post-test pada kelas B terlihat sebagai berikut : 

 
Tabel 4. Rekapitulasi Nilai Dari Hasil Post-test 

No. Range Nilai  Jumlah Mhs Persentase 

1 0 – 55 3 0.06 

2 56 - 64  0 0.00 

3 65 – 74 5 0.11 

4 75 – 84 13 0.28 

5 85 – 100 26 0.55 

  Total  47   

 
Dari data tabel diatas maka dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 4.   

Hasil Post-test kelas B 

 

 

 

 

 

 

 
Berdasarkan hasil post-test pada kelas B ini maka dapat kita ketahui bahwa mahasiswa yang 

mendapatkan nilai diatas 75 sebanyak 83% sedangkan selebihnya mahasiswa yang mendapatkan nilai antara 

65 – 74 sebanyak 11 % dan niali 0 – 54 sebanyak  6%.  

 

4.4 Mengetahui Kompetensi Akuntansi Mahasiswa dalam Mata Kuliah Pengantar Akuntansi II  

Dari hasil pre-test yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa kompetensi akuntansi mahasiswa 

dalam mata kuliah pengantar akuntansi II sangat rendah. Hal ini terbukti dari nilai mereka yang rata-rata masih 

dibawah nilai 75, baik itu di kelas A maupun dikelas B walaupun kelas A lebih banyak mahasiswa yang 

memperoleh nilai pre-test di atas 75 yaitu 37 % sedangkan kelas B hanya 34%.  Hasil ini dikatakan masih 

rendah karena dari 96 orang mahasiswa yang mengikuti pengantar akuntansi II berarti hanya 34 orang yang 

berkompeten dibidang akuntansi khususnya materi pengantar akuntansi II.  

Hasil pre-test ini kemudian dianalisis dan ternyata sebahagian mahasiswa masih belum memahami 

tentang pengertian akuntansi, pencatatan transaksi atau penjurnalan pada perusahaan dagang, istilah-istilah 

akuntansi dan komponen laporan keuangan. Padahal secara toritis materi ini sudah disampaikan dan dijelaskan 

kepada mahasiswa dan secara praktek materi ini sudah ditugaskan dengan berbagai contoh soal yang bervariasi. 

Namun memang model pembelajaran yang dilakukan masih model ceramah dan dosen yang dijadikan sebagai 

nara sumber utama. Model diini diraskan kurang efektif untuk menjadikan mahasiswa kompeten dalam bidang 

akuntansi. Sebagaimana yang disampaikan Miarso (dalam Bambang Warsita, 2008: 287), “Pembelajaran yang 

efektif adalah belajar yang bermanfaat dan bertujuan bagi peserta didik, melalui pemakaian prosedur yang 

tepat”. Pengertian ini mengandung dua indikator, yaitu terjadinya belajar pada siswa dan apa yang dilakukan 

guru. 

 

4.5 Mengetahui Penerapan Model Role Playing dalam Mata Kuliah Pengantar Akuntansi II  

Berdasarkan hasil pre-test yang ada baik dari kelas A maupun kelas B maka peneliti kembali 

melakukan proses pembelajaran pengantar akuntansi II dengan menggunakan model role playing. Dari hasil 

penerapan model ini diperoleh hasil sebagai berikut: 
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a) Pada saat pembagian kelompok setiap kelas yaitu kelas A dan B, ada beberapa mahasiswa yang tidak 

masuk dalam kelompok karena mereka tidak mampu bersosialisasi dengan teman-temannya, akhirnya 

dosen memutuskan agar mereka membentuk satu kelompok sendiri.  

b) Pada saat pembagian peran atau tugas masing-masing anggota kelompok. Setelah dosen/peneliti 

penyampaikan skenario yang akan mereka lakukan maka semua anggota kelompok langsung dapat 

membaginya kepada masing-masing anggota kelompok. Hanya kelompok yang anggotanya kurang saja 

yang harus berperan ganda.  

c) Pada saat pengerjaan dan penyelesaian tugas, dari intruksi/skenario yang diberikan ternyata setiap 

kelompok sangat kreatif, hal ini terlihat dari masing – masing kelompok dapat memunculkan berbagai nama 

usaha dagang yang bervariasi dan mereka juga merancang berbagai bukti transaksi yang digunakan dalam 

transaksi dagang mereka masing – masing. (contoh terlampir).  

d) Dalam pengerjaan tugas transaksi yang diintruksikan, intruksi ini juga dapat dijalankan dengan baik 

walupun masih ada beberapa kelompok yang tidak patuh pada saat pengumpulannya. Namun hasil yang 

mereka berikan rata – rata sudah menunjukan bahwa mereka mulai dapat memahami dan mengerti tentang 

proses akuntansi yang harus dijalankan pada perusahaan dagang.  

Dari hasil pemeriksaan tugas–tugas kelompok ini secara umum dapat dikatakan sudah dapat memenuhi 

ketentuan tugas yang diberikan, namun masih ada beberapa kelompok yang pengerjaannya masih didominasi 

oleh satu atau dua orang mahasiswa. Untuk hal ini dosen selalu melakukan tes kembali kepada setiap mahasiswa 

dengan cara memanggil satu persatu mahasiswa kedepan untuk mengerjakan kembali tugas yang telah mereka 

selesaikan, misalnya menguji kembali tentang pembuatan jurnal, posting buku besar, penyusunan neraca saldo, 

pembuatan jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan. Dengan memberikan imbalan berupa nilai 

untuk individu mahasiswa itu sendiri dan juga menambah pada nilai kelompoknya.   

Penerapan model role playing pada pembelajaran pengantar akuntansi II ini, dirasakan sangatlah tepat 

karena dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan ternyata hasilnya terlihat bahwa: 

a) Pembelajaran dengan model rolel playing ini dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar mahasiswa 

pada mata kuliah pengantar akuntansi II ini, terlihat dari rata-rata mahasiswa selalu langsung respon jika ada 

hasil kerja mereka yang dinyatakan salah, mereka selalu mempertanyakan mengapa jadi salah dan selalu 

menuntut langsung jawaban yang benar. Selain itu banyaknya mahasiswa yang selalu bertanya akan materi 

pembelajaran akuntansi perusahaan dagang dan tidak sedikit pula yang melakukan perbandingan istilah atau 

cara perhitungan dari literature yang satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Poorman 

(2002) yang menyebutkan bahwa strategi bermain peran dapat meningkatkan minat siswa terhadap suatu 

mata pelajaran dan materi pelajaran, sehingga dengan demikian juga dapat meningkatkan pemahaman 

terhadap konsep-konsep yang sedang dibelajarkan kepada mereka.  

b) Pembelajaran dengan model role playing ini dapat meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam 

pembelajaran. Hal ini terbukti dari rata-rata mahasiswa tidak pernah absen pada saat masuk perkuliahan 

pengantar akuntansi II ini. Mereka juga aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu secara individu 

maupun kelompok mereka selalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan tugas dan 

pekerjaan mereka dalam menyelesaikan laporan keuangan perusahaan dagang. Keaktifan mereka juga 

ditunjukan dengan selalu hadir dalam diskusi kelompok walaupun bukan didalam kelas Hal ini senada 

dengan hasil penelitian Poorman (2002), bahwa dengan strategi bermain peran yang dilaksanakan oleh 

guru, membuat siswa ingin terlibat aktif melakukan sesuatu dalam pembelajaran. Hal ini juga senada 

dengan hasil penelitian Fogg (2001) yang menyatakan bahwa pembelajaran yang menggunakan strategi 

bermain peran meningkatkan keaktifan siswa dalam kegiatan belajar. 

c) Model role playing dapat mengajarkan mahasiswa untuk berempati dan saling menghargai serta 

memahami suatu hal melalui berbagai sudut pandang. 

d) Dalam kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan model role playing  ternyata dapat mengajarkan 

mahasiswa untuk berempati. Hal ini dapat terlihat dari dengan berperan menjabat suatu posisi tertentu, 

mereka dapat memahami bagaimana posisi seseorang yang diperankannya, misalnya jika dia menjabat 

sebagai manajer keuangan maka dia harus memahami apa yang menjadi tugas dari menajer keuangan 

tersebut. Dan juga mereka tidak mudah saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, sebaliknya antara 

anggota kelompok selalu saling membantu agar kelompok mereka tidak salah dalam menjawab soal. Dan 

mahasiswa sepertinya saling memahami kekurangan dan kelebihan tiap anggota kelompok masing-

masing.  

e) Pembelajaran dengan model role playing dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk 

memerankan tokoh yang ada dikehidupan nyata dan  nantinya kemungkinan mereka juga akan bekerja 

dan menjadi tokoh tersebut, seperti menjadi manajer keuangan, kepala bagian penjualan, kepala bagian 

pembelian, dan bendahara atau kasir yang menangani bagian kas baik kas masuk maupun kas keluar. Hal 

ini akan membuat mereka menjadi lebih peka terhadap masalah-masalah yang ada di sekitarnya, 

meningkatkan keterampilan interpersonal, dan tentu saja dapat meningkatkan keterampilan komunikasi. 
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f) Pembelajaran dengan model role playing menjadikan mahasiswa lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-

ide dan kemampuannya dalam menyelesaikan intruksi /tugas yang diberikan. Hal ini dapat terlihat dari 

hasil kerja mereka yang diminta untuk dapat seolah-olah mendirikan usaha yang bergerak dibidang 

perdagangan. Munculnya berbagai jenis usaha dagang dan nama usaha serta adanya bukti – bukti transksi 

yang mereka disain sendiri seperti faktur, bukti penerimaan kas dan pengeluaran kas  

g) Pembelajaran dengan model role playing menjadikan mahasiswa lebih bertanggungjawab atas tugas-

tugasnya. Dengan adanya peran dari tiap-tiap anggota kelompok terlihat mereka lebih bertanggung jawab 

atas pekerjaannya masing-masing, karena mereka tahu bahwa pekerjaan mereka akan berpengaruh 

kepada hasil tugas kelompok dan nilai kelompok. Sehingga setiap anggota berusaha untuk bekerja dengan 

benar. Selain itu setiap anggota kelompok selalu berusaha mengerjakan tugasnya sendiri agar anggota 

kelompok yang lain tidak marah.  

 

4.6 Mengetahui Pengaruh Model Role Playing Terhadap Peningkatan Kompetensi Akuntansi 

Mahasiswa dalam Mata Kuliah Pengantar Akuntansi II. 

Penerapan model role playing dalam mata kuliah pengantar akuntansi II sangatlah berpengaruh 

terhadap kompetensi akuntansi mahasiswa terutama pada penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang dan 

perusahaan manufaktur. Hal ini dibuktikan dengan hasil post-test yang dilakukan baik secara terori maupun 

secara prakteknya. Dari hasil post-test terlihat bahwa adanya peningkatan kompetensi akuntansi mahasiswa 

dalam mata kuliah pengantar akuntansi II. Dimana dari kelas A dan B mahasiswa yang mendapat nilai 75 keatas 

mengalami peningkatan. Untuk kelas A jumlah mahasiswa yang mendapat nilai 75 keatas mengalami 

peningkatan sebesar 35 % yaitu dari saat pre-test hanya ada 37 % yang mendapat nilai 75 keatas, maka pada 

saat post-test mengalami peningkatan menjadi sebesar 72%. Hal ini berarti ada peningkatan kompetensi 

akuntansi mahasiswa setelah diterapkannya pembelajaran dengan model role playing.   

Demikian pula halnya dengan kelas B, jumlah mahasiswa yang mendapat nilai diatas 75 juga 

mengalami peningkatan yang cukup drastis yaitu sampai 49%. Pada saat pre-test mahasiswa yang memperoleh 

nilai diatas 75 hanya sekitar 34% sedangkan pada saat post-test 83% dari mahasiswa yang mengikuti 

perkuliahan pengantar akuntansi II mendapatkan nilai diatas 75.  Ini berarti model pembelajaran yang digunakan 

sudah dapat dikatakan sangat mempengaruhi kompetensi akuntansi mahasiswa khususnya pada mata kuliah 

pengantar akuntansi II. 

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang ada maka dapat dikatakan bahwa model pembelajaran 

role playing yang digunakan pada mata kuliah pengatar akuntansi II sangatlah effektif dalam meningkatkan 

kompetensi mahasiswa dibidang akuntansi. Peneliti dapat mengatakannya effektif dilihat dari ;  

a. Bahwa dengan model pembelajaran role playing mahasiswa telah memiliki keterampilan tertentu yaitu 

kompetensi dibidang akuntansi khususnya akuntansi perusahaan dagang dan manufaktur. 

b. Model pembelajaran role playing ini membuat mahasiswa lebih cepat memahami konsep materi karena 

dalam mengerjakan tugas mereka diberi tugas yang berbeda-beda setiap minggunya. Sehingga mereka selalu 

berusaha memahami konsep teori agar dapat mengerjakan tugas dengan benar.  

c. Model pembelajaran ini juga telah mampu membentuk sikap toleransi dan saling menghargai antara 

mahasisa yang satu dengan yang lainnya. 

d. Model pembelajaran role palying ini merupakan cara belajar yang menyenangkan bagi mahasiswa karena 

mereka dapat memerankan pejabat-pejabat yang ada diperusahaan dalam kondisi nyata, seperti berperan 

sebagai manajer keuangan, kepala bagian penjualan, kepala bagian pembelian dan orang yang menangani 

kas baik itu kas masuk maupun kas keluar.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Dick dan Reiser (dalam Bambang Warsita, 2008: 288), yang 

menyatakan “pembelajaran efektif adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk belajar 

keterampilan spesifik, ilmu pengetahuan, dan sikap serta yang membuat peserta didik senang”. Jadi ketika siswa 

senang dalam belajar, mereka akan mudah menerima ilmu yang diberikan oleh guru. 

 

 

5. SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan   

Dari data yang ada dan berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan yang diperoleh adalah :  

a. Dari hasil pre-test yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa kompetensi akuntansi mahasiswa dalam mata 

kuliah pengantar akuntansi II sangat rendah. 

b. Hasil analisis pre-test menunjukan terrnyata sebahagian mahasiswa masih belum memahami tentang 

pengertian akuntansi, pencatatan transaksi atau penjurnalan pada perusahaan dagang, istilah-istilah akuntansi 

dan komponen laporan keuangan. 

c. Penerapan model role playing pada pembelajaran pengantar akuntansi II berdampak pada; peningkatan 

motivasi dan minat belajar mahasiswa, meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran, 

mengajarkan kepada mahasiswa untuk berempati dan saling menghargai serta memahami suatu hal melalui 
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berbagai sudut pandang, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memerankan tokoh yang ada 

dikehidupan nyata, menjadikan mahasiswa lebih kreatif dalam mengeluarkan ide-ide dan kemampuannya 

dalam menyelesaikan intruksi /tugas yang diberikan dan menjadikan mahasiswa lebih bertanggungjawab atas 

tugas-tugasnya 

d. Penerapan model role playing dalam mata kuliah pengantar akuntansi II sangatlah berpengaruh terhadap 

kompetensi akuntansi mahasiswa terutama pada penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang dan 

perusahaan manufaktur. 

e. Model pembelajaran role playing yang digunakan pada mata kuliah pengantar akuntansi II sangatlah effektif 

dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa dibidang akuntansi. Dikatakan effektif dilihat dari ; mahasiswa 

telah memiliki keterampilan tertentu yaitu kompetensi dibidang akuntansi khususnya akuntansi perusahaan 

dagang dan manufaktur, mahasiswa lebih cepat memahami konsep materi, mampu membentuk sikap 

toleransi dan saling menghargai antara mahasisa yang satu dengan yang lainnya, merupakan cara belajar 

yang menyenangkan bagi mahasiswa karena mereka dapat memerankan pejabat-pejabat yang ada 

diperusahaan dalam kondisi nyata, seperti berperan sebagai manajer keuangan, kepala bagian penjualan, 

kepala bagian pembelian dan orang yang menangani kas baik itu kas masuk maupun kas keluar. 

 

5.2 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan atas penelitian ini untuk dapat menerapkan model role playing 

dalam pembelajaran pengantar akuntansi II adalah ; 

a. Dalam menerapkan model role playing, perlu kerja keras dari pihak yang terlibat seperti dosen dan 

mahasiswa, 

b. Perlunya mempersiapkan skenario yang tepat dan menarik dalam penerapan model role playing. 

c. Adanya waktu yang cukup untuk menerapkan model pembelajaran ini artinya dosen harus selalu dapat 

mendampingi dan memberikan arahan kepada mahasiswa dalam pembelajaran.  
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