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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
Standar Kompetensi		 : Mengelola Dokumen Transaksi
Kode Kompetensi		 : 119.KK.01
Kompetensi Dasar	 :	Menyusun Laporan Keuangan dari Persamaan Dasar Akuntansi 
Kriteria Ketuntasan Minimal	: 75
Alokasi Waktu		: 4 x 45 menit

Indikator
3.1 Mengelompokkan harta, hutang, dan modal.
3.2 Menyusun laporan keuangan.

Tujuan Pembelajaran
Siswa mampu mengelompokkan harta, hutang dan modal.
	Siswa mampu menyusun laporan keuangan.
Materi Ajar (Terlampir)
Pertemuan 1
	Mengenal dan mengelompokkan harta, hutang modal.


Pertemuan 2
	Mengenal laporan keuangan.
	Mendiskusikan materi tentang laporan laba rugi secara berpasangan dengan metode Think Pair and Share dan mempresentasikan hasil diskusi tersebut.


Pertemuan 3
	Mengenal laporan perubahan modal.
	Mendiskusikan materi tentang laporan perubahan modal secara berpasangan dengan metode Think Pair and Share dan mempresentasikan hasil diskusi tersebut.


Pertemuan 4
	Latihan tentang materi laporan keuangan.



Metode Pembelajaran
Ceramah
Think Pair and Share (diskusi berpasangan)
Presentasi
	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 materi pengertian harta, hutang dan modal dan hubungannya dengan laporan laba rugi perusahaan jasa.
	Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
	Motivasi

Laporan laba rugi perusahaan merupakan salah satu laporan keuangan perusahaan yang penting untuk menilai kinerja sebuah perusahaan.
10 menit
TM






2
Kegiatan Inti:
Eksplorasi
	Guru melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang  pengertian dan fungsi laporan keuangan.
	Siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman di sebelahnya tentang pengertian dan fungsi laporan keuangan.

	Elaborasi

	Siswa secara berpasangan berdiskusi tentang pengertian dan fungsi laporan keuangan.
	Setiap pasangan bergabung dengan salah satu pasangan yang lain kemudian saling menyampaikan hasil pekerjaannya yang telah didiskusikan tentang pengertian dan fungsi laporan keuangan.
	Beberapa wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang pengertian dan fungsi laporan keuangan yang dipimpin oleh guru.

	Konfirmasi

	Guru memberikan penguatan dan evaluasi terhadap hasil diskusi siswa.
	Guru melengkapi materi yang berkaitan dengan materi tentang laporan keuangan.


25 menit
TM
3
Kegiatan Penutup:
Guru bersama siswa membuat rangkuman /menyimpulkan materi pengertian dan fungsi laporan keuangan yang baru saja dibahas.
Guru dan siswa melakukan refleksi tentang pembelajaran pengertian dan fungsi laporan keuangan.
Guru menugasi siswa untuk mempelajari materi tentang penyusunan Laporan Rugi Laba.
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 mengulas kembali tentang materi sebelumnya, yaitu pengertian dan fungsi laporan keuangan, dan mengaitkannya dengan materi penyusunan laporan laba rugi .
	Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
	Motivasi

Laporan laba rugi  merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang penting untuk mengetahui kondisi keuangan sebuah perusahaan.
10 menit
TM
2
Kegiatan Inti:
Eksplorasi
Guru melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang laporan laba rugi.
	Siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman di sebelahnya tentang cara penyusunan laporan laba rugi.
	Elaborasi

	Siswa secara berpasangan menyusun laporan laba rugi berdasarkan data yang telah tersedia. Pasangan hendaknya berbeda dengan pasangan pada pertemuan sebelumnya.
	Setiap pasangan bergabung dengan salah satu pasangan yang lain kemudian saling menyampaikan hasil pekerjaannya atau hasil diskusinya mengenai laporan laba rugi.
	Beberapa wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang laporan laba rugi, dipimpin oleh guru.

	Konfirmasi

	Guru memberikan penguatan dan evaluasi terhadap hasil kegiatan diskusi tentang penyusunan laporan laba rugi yang dilakukan siswa.
	Guru melengkapi atau menambahkan materi neraca yang berkaitan dengan materi penyusunan laporan keuangan.


25 menit
TM




3
Kegiatan Penutup:
Guru bersama siswa membuat rangkuman /menyimpulkan materi laporan laba rugi yang baru saja dibahas.
Guru dan siswa melakukan refleksi tentang pembelajaran laporan laba rugi.
Guru menugasi siswa untuk mempelajari materi tentang penyusunan Laporan Perubahan Modal.
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 mengulas kembali tentang materi sebelumnya, yaitu penyusunan laporan laba rugi, dan mengaitkannya dengan materi penyusunan laporan perubahan modal dan laporan  keuangan perusahaan.
	Orientasi

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
	Motivasi

Laporan perubahan modal merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang penting untuk mengetahui kondisi keuangan sebuah perusahaan.
10 menit
TM
2
Kegiatan Inti:
Eksplorasi
	Guru melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang laporan perubahan modal.
	Siswa diminta untuk berdiskusi dengan teman di sebelahnya tentang cara penyusunan laporan perubahan modal, serta hubungan antara laporan keuangan.

	Elaborasi

	Siswa secara berpasangan menyusun laporan perubahan modal berdasarkan data yang telah tersedia. Pasangan hendaknya berbeda dengan pasangan pada pertemuan sebelumnya.
	Setiap pasangan bergabung dengan salah satu pasangan yang lain kemudian saling menyampaikan hasil pekerjaannya atau hasil diskusinya mengenai laporan perubahan modal.
	Beberapa wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusi tentang laporan perubahan modal, dipimpin oleh guru.

	Konfirmasi

	Guru memberikan penguatan dan evaluasi terhadap hasil diskusi tentang penyusunan laporan perubahan modal yang dilakukan siswa.

Guru melengkapi atau menambahkan materi tentang laporan perubahan modal yang berkaitan dengan materi penyusunan laporan keuangan.

25 menit
TM
3
Kegiatan Penutup:
Guru bersama siswa membuat rangkuman /menyimpulkan materi laporan perubahan modal yang baru saja dibahas.
Guru dan siswa melakukan refleksi tentang pembelajaran laporan perubahan modal.
Guru menugasi siswa untuk mempelajari materi tentang penyusunan Laporan Keuangan.
10 menit
TM



Pertemuan Empat
No
Kegiatan
Alokasi Waktu
1
Kegiatan Awal:
Apersepsi
Guru mereview tentang materi penyusunan laporan keuangan.
5 menit
TM
2
Kegiatan Inti:
Guru memberikan soal ulangan kepada siswa tentang materi penyusunan laporan keuangan.
	Pembahasan soal laporan keuangan bersama-sama dengan siswa.

30 menit
TM

3
Kegiatan Penutup:
Memberikan waktu untuk bertanya dan memberikan kesimpulan tentang materi penyusunan laporan keuangan hari ini.
	Refleksi.

10 menit
TM

Tugas
Tugas Terstruktur
	Guru memberi kuis/pertanyaan tertulis kepada seluruh siswa tentang penyusunan laporan keuangan.

	Tugas Tidak Terstruktur

	Siswa ditugaskan untuk mempelajari mencatat tentang pengelompokkan transaksi dan perkiraan..


Alat, Bahan dan Sumber Belajar. 
Sumber
	Dasar-dasar akuntansi (Drs.Hendri Sumantri Armico)
	Modul akuntansi
	Perpustakaan

	Alat dan Bahan

	Alat

	Laptop
	Alat Tulis

	Bahan

	Lembar soal
	Lembar jawab

	Penilaian 

Tes Tertulis
Skor
Keterangan
35
Soal essay I  (menyusun laporan laba rugi)
30
Soal essay I (menyusun laporan perubahan modal)
35
Soal essay I (menyusun neraca)


  Magelang,    

Mengetahui,

          Kepala Sekolah,				          Guru  Pamong,		


…………………………………			……………………………..	         

