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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN


Nama Sekolah			: SMK …
Kompetensi Keahlian		: Akuntansi
Mata Pelajaran		: Mengelola Dokumen Transaksi
Kelas / Semester		: X / 1
Pertemuan Ke			: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Standar Kompetensi		: Mengelola Dokumen Transaksi
Kode Kompetensi		: 119.KK.01
Kompetensi Dasar	:	Mencatat Transaksi dalam Persamaan Dasar Akuntansi.
Kriteria Ketuntasan Minimal	: 75
Alokasi Waktu		: 6  x 45 menit

Indikator
2.1 Mengidentifikasi transaksi keuangan.
2.2 Mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi.
2.3 Mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi.

Tujuan Pembelajaran
Siswa mampu mengidentifikasi transaksi keuangan.
Siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi.
Siswa mampu mencatat dan menyusun transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi.

Materi Ajar (Terlampir)
Pertemuan 1
	Mengenal pengertian dan penggunaan persamaan dasar.


Pertemuan 2
	Mengidentifikasi transaksi keuangan.


Pertemuan 3
	 Mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi.


Pertemuan 4 & 5
	Menyusun dan mencatat persamaan dasar akuntansi.


Pertemuan 6
	Latihan Soal


Metode Pembelajaran
Diskusi
Mind Mapping 
Tanya Jawab

Kegiatan Pembelajaran
1. Pertemuan Pertama
No
Kegiatan
Alokasi Waktu
1
Kegiatan Awal:
Pembuka
	Guru memberikan salam dan menyapa siswa untuk menyadarkan siswa bahwa guru sudah berada di dalam kelas.

	Apersepsi

Guru melakukan tanya jawab tentang pengertian dan penggunaan persamaan dasar kemudian mengaitkannya dengan materi yang akan dibahas.
	Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
	Motivasi

Pemahaman mengenai pengertian dan penggunaan persamaan dasar akan mempermudah pemahaman materi selanjutnya.
10 menit
TM






2
Kegiatan Inti:
Eksplorasi
	Guru melakukan penjelasan materi tentang pengertian dan penggunaan persamaan dasar.
	Guru melibatkan peserta didik dalam tanya jawab materi tentang pengertian dan penggunaan persamaan dasar yang dijelaskan oleh guru.
	Siswa diberi kesempatan untuk membaca materi tentang pengertian dan penggunaan persamaan dasar.

	Elaborasi

	Siswa secara berkelompok berdiskusi untuk mendalami materi pengertian dan penggunaan persamaan dasar.
	Siswa mengerjakan soal yang disediakan oleh guru.
	Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan.

	Konfirmasi

	Guru memberikan penguatan dan evaluasi terhadap hasil diskusi yang dipresentasikan siswa.
	Guru melengkapi materi yang berkaitan dengan materi tentang pengertian dan penggunaan persamaan dasar yang presentasikan siswa.

25 menit
TM
3
Kegiatan Penutup:
Guru bersama siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran, yang digunakan pula untuk mengingat kembali materi pengertian dan penggunaan persamaan dasar yang baru saja dibahas.
	Guru bersama siswa melakukan refleksi tentang kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan.
	Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membaca materi tentang transaksi keuangan.
10 menit
TM




2). Pertemuan Kedua
No
Kegiatan
Alokasi Waktu
1
Kegiatan Awal:
Pembuka
Guru memberikan salam dan menyapa siswa untuk menyadarkan siswa bahwa guru sudah berada di dalam kelas.
	Apersepsi

Guru melakukan tanya jawab tentang transaksi keuangan, kemudian mengaitkannya dengan materi yang akan dibahas.
	Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
	Motivasi

Pemahaman mengenai transaksi keuangan akan mempermudah pemahaman materi selanjutnya.
10 menit
TM
2
Kegiatan Inti:
Eksplorasi
	Guru melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang transaksi keuangan.
	Siswa diberi kesempatan untuk membaca materi tentang transaksi keuangan.

	Elaborasi

	Guru menyampaikan inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai.
	Guru mengemukakan konsep/permasalahan transaksi keuangan yang akan ditanggapi oleh siswa.
	Guru membentuk siswa secara berkelompok dengan anggota 2-3 orang secara acak.
	Tiap kelompok mencatat alternatif jawaban dari hasil diskusi yang telah dilakukan.
	Salah satu siswa di dalam kelompok (diacak kelompok tertentu), membacakan hasil diskusinya dan guru mencatat di papan tulis dan mengelompokkan sesuai dengan kebutuhan guru.
	Dari data-data di papan tulis, siswa diminta membuat kesimpulan dan guru memberikn evaluasi tentang materi pembelajaran transaksi keuangan.

	Konfirmasi

	Guru memberikan penguatan dan evaluasi terhadap hasil diskusi yang dipresentasikan siswa.

Guru melengkapi atau menambahkan materi yang berkaitan dengan materi transaksi keuangan yang presentasikan siswa.

25 menit
TM
3
Kegiatan Penutup:
Guru bersama siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran, yang digunakan pula untuk mengingat kembali materi transaksi keuangan yang baru saja dibahas.
	Guru bersama siswa melakukan refleksi tentang kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan.
10 menit
TM



Pertemuan Ketiga
No
Kegiatan
Alokasi Waktu
1
Kegiatan Awal:
Pembuka
Guru memberikan salam dan menyapa siswa untuk menyadarkan siswa bahwa guru sudah berada di dalam kelas.
	Apersepsi

Guru melakukan tanya jawab tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi, kemudian mengaitkannya dengan materi yang akan dibahas.
	Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
	Motivasi

Pemahaman mengenai mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi akan mempermudah pemahaman materi selanjutnya.
10 menit
TM
2
Kegiatan Inti:
Eksplorasi
	Guru melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi.
	Siswa diberi kesempatan untuk membaca materi tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi.

	Elaborasi

	Guru menyiapkan sebuah tongkat yang kira-kira panjangnya 20 cm.
	Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dengan anggota 4-6 siswa secara acak.
	Guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi.
	Guru memberikan kesempatan kepada para kelompok untuk membaca dan mempelajari materi mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi.
	Setelah siswa selesai membaca materi tentang mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi, guru mempersilahkan siswa untuk menutup bacaan.
	Guru mengambil tongkat dan memberikan kepada salah satu siswa, setelah itu guru memberikan pertanyaan dan siswa yang memegang tongkat tersebut harus menjawabnya, demikan sampai sebagian besar siswa mendapat bagian untuk menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh guru.
	Guru  bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari.

	Konfirmasi

	Guru memberikan penguatan dan evaluasi terhadap hasil belajar dengan metode talking stick.

Guru melengkapi atau menambahkan materi yang berkaitan dengan materi mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi yang telah dipelajari.

25 menit
TM
3
Kegiatan Penutup:
Guru bersama siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran, yang digunakan pula untuk mengingat kembali materi mengidentifikasi bentuk-bentuk persamaan dasar akuntansi yang baru saja dibahas.
	Guru bersama siswa melakukan refleksi tentang kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan.
10 menit
TM



Pertemuan keempat dan kelima
No
Kegiatan
Alokasi Waktu
1
Kegiatan Awal:
Pembuka
Guru memberikan salam dan menyapa siswa untuk menyadarkan siswa bahwa guru sudah berada di dalam kelas.
	Apersepsi

Guru melakukan tanya jawab tentang mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi kemudian mengaitkannya dengan materi yang akan dibahas.
	Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
	Motivasi

Pemahaman mengenai mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi akan mempermudah pemahaman materi selanjutnya.
10 menit
TM






2
Kegiatan Inti:
Eksplorasi
	Guru melakukan penjelasan materi tentang mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi.
	Guru melibatkan peserta didik dalam tanya jawab materi tentang mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi yang dijelaskan oleh guru.
	Siswa diberi kesempatan untuk membaca materi tentang mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi.

	Elaborasi

	Siswa secara berkelompok berdiskusi untuk mendalami materi mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi.
	Siswa mengerjakan soal yang disediakan oleh guru.
	Siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok secara bergiliran. Siswa dari kelompok lain memberikan tanggapan.

	Konfirmasi

	Guru memberikan penguatan dan evaluasi terhadap hasil diskusi yang dipresentasikan siswa.
	Guru melengkapi materi yang berkaitan dengan materi tentang mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi yang presentasikan siswa.

25 menit
TM
3
Kegiatan Penutup:
Guru bersama siswa membuat rangkuman/simpulan pelajaran, yang digunakan pula untuk mengingat kembali materi mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi yang baru saja dibahas.
	Guru bersama siswa melakukan refleksi tentang kegiatan belajar yang sudah dilaksanakan.
10 menit
TM




Pertemuan Keenam
No
Kegiatan
Alokasi Waktu
1
Kegiatan Awal:
Apersepsi
Guru mereview tentang materi mencatat transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi.
5 menit
TM

2
Kegiatan Inti:
Guru memberikan soal kepada siswa tentang materi mencatat transaksi persamaan dasar akuntans.
	Pembahasan soal bersama-sama dengan siswa.
30 menit
TM

3
Kegiatan Penutup:
Memberikan waktu untuk bertanya dan memberikan kesimpulan tentang materi hari ini.
	Refleksi
10 menit
TM


Tugas
Tugas Terstruktur
	Guru memberi kuis/pertanyaan tertulis kepada seluruh siswa tentang persamaan dasar akuntansi.

	Tugas Tidak Terstruktur

	Siswa ditugaskan untuk mempelajari materi mengerjakan laporan keuangan.


Alat, Bahan dan Sumber Belajar. 
Sumber
	Dasar-dasar akuntansi (Drs.Hendri Sumantri Armico)
	Modul akuntansi 1B  (Dra. Dwi Harti)

Perpustakaan
	Alat dan Bahan

	Alat

	Laptop
	Alat Tulis

	Bahan

	Lembar soal
	Lembar jawab

	Penilaian 

Tes Tertulis
Skor
Keterangan
15
Soal essay I (pengertian hata, hutang, modal)
15
Soal essay I (menjelaskan persamaan dasar akuntansi)
20
Soal essay I (mengidentifikasi transaksi keuangan)
20
Soal essay I (mengidentifikasi transaksi keuangan)
30
Soal essay I (mencatat dampak dari setiap transaksi)



  Magelang, 


Mengetahui,

          Kepala Sekolah,				          Guru  Pamong,			


  ………………………………			………………………………
						         

