
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah        :  

Mata Pelajaran             : EKONOMI 

Kelas / Semester           : XI/ 2 

Alokasi Waktu               : 4 x 45 menit 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.  Standar Kompetensi 

5.  Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa   

 

B.  Kompetensi Dasar 

5.1 Mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi 

 

C.  Indikator 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1) Menerangkan pengertian akuntansi sebagai sistem informasi. 

2) Menjelaskan syarat-syarat kualitas sistem informasi. 

3) Membedakan antara pemakai informasi akuntansi internal dan eksternal. 

4) Menjelaskan kegunaan informasi. 

5) Menjelaskan bidang-bidang dalam akuntansi. 

6) Menjelaskan bidang-bidang profesi dalam akuntansi. 

7) Menghubungkan prinsip etika profesi akuntan dengan kenyataan pelanggaran 

etika yang nyata terjadi. 

 

b.  Proses 

1) Menyebutkan pengertian akuntansi sebagai sistem informasi. 

2) Menyebutkan syarat-syarat kualitas sistem informasi. 

3) Mengidentifikasikan perbedaan pemakai informasi akuntansi internal dan 

eksternal. 

4) Menyebutkan kegunaan informasi. 

5) Menyebutkan bidang-bidang dalam akuntansi. 

6) Menyebutkan bidang-bidang profesi dalam akuntansi. 

7) Mengidentifikasi prinsip etika profesi akuntan dengan kenyataan pelanggaran 

etika yang nyata terjadi. 

 

2.  Afektif  

a.  Karakter 

Menggunakan sikap rasional dalam menerapkan akuntansi sebagai sistem 

informasi dalam profesi akuntan. 

b.  Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang akuntansi sebagai sistem informasi. 



 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1) Siswa mampu menerangkan akuntansi sebagai sistem informasi secara tepat. 

2) Siswa mampu menjelaskan syarat-syarat kualitas sistem informasi secara 

detail. 

3) Siswa mampu membedakan antara pemakai informasi akuntansi internal dan 

eksternal secara tepat. 

4) Siswa mampu menjelaskan kegunaan akuntansi. 

5) Siswa mampu menjelaskan bidang-bidang dalam akuntansi secara detail. 

6) Siswa mampu menjelaskan bidang-bidang profesi dalam akuntansi secara 

detail. 

7) Siswa mampu menghubungkan prinsip etika profesi akuntan dengan kenyataan 

pelanggaran etika yang terjadi secara tepat. 

 

b.  Proses 

1) Siswa mampu menyebutkan akuntansi sebagai sistem informasi secara tepat. 

2) Siswa mampu menyebutkan syarat-syarat kualitas sistem informasi secara 

detail. 

3) Siswa mampu mengidentifikasi perbedaan antara pemakai informasi akuntansi 

internal dan eksternal secara tepat. 

4) Siswa mampu menyebutkan kegunaan akuntansi. 

5) Siswa mampu menyebutkan bidang-bidang dalam akuntansi secara detail. 

6) Siswa mampu menyebutkan bidang-bidang profesi dalam akuntansi secara 

detail. 

7) Siswa mampu mengidentifikasi prinsip etika profesi akuntan dengan 

kenyataan pelanggaran etika yang terjadi secara tepat. 

 

2.  Afektif  

a.  Karakter 

Menggunakan sikap rasional dalam menerapkan akuntansi sebagai sistem 

informasi dalam profesi akuntan. 

b.  Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang akuntansi sebagai sistem informasi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

A. Akuntansi sebagai Sistem Informasi 

B. Kualitas Informasi Akuntansi 

C. Kegunaan Informasi Akuntansi 

D. Profesi dalam Bidang Akuntansi 

E. Etika Profesi Akuntan 

 



F.  Alat: 

LCD, Powerpoint 

 

G.  Metode Pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga 

tujuan penting pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap 

keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, dkk, 2000:7). 

(Slavin:1997), pembelajaran kooperatif, merupakan model pembelajaran dengan siswa 

bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. 

Menurut Johnson & Jonhson dan Sutton (Trianto, 2009:60-61), komponen-      komponen 

penting dari pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1. Ketergantungan positif 

2. Interaksi promotif langsung 

3. Akuntabilitas individual dan kelompok 

4. Keterampilan-keterampilan antarpribadi dan kelompok kecil 

5. Pemrosesan kelompok 

 

H. Model Pembelajaran 

Course Review Horay 

Langkah-langkah pembelajaran: 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

2.  Guru mendemonstrasikan/menyajikan materi 

3. Memberikan kesempatan siswa tanya jawab 

4. Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat kotak 9/16/25 sesuai dengan 

kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai dengan selera masing-masing siswa 

5. Guru membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam kotak yang 

nomornya disebutkan guru dan langsung didiskusikan, kalau benar diisi tanda benar 

(Ö) dan salan diisi tanda silang (x) 

6. Siswa yang sudah mendapat tanda Ö vertikal atau horisontal, atau diagonal harus 

berteriak horay atau yel-yel lainnya. 

7. Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang diperoleh. 

8. Kesimpulan dan  Penutup. 

 

I.  Langkah-langkah Kegiatan: 

Pembukaan (10 menit): 

1. Guru mengucapkan salam, mengecek kehadiran siswa, dan mengecek kesiapan kelas. 

2. Guru melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada siswa tentang akuntansi 

sebagai sistem informasi. 

 

Kegiatan Inti (50 menit): 

1. Eksplorasi 



a. Guru menggali kemampuan awal siswa tentang pengertian akuntansi dengan 

melakukan tanya jawab kepada siswa. 

b. Siswa mengidentifikasi pengertian akuntansi. 

2. Elaborasi 

a. Guru membagi siswa dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. 

b. Guru menjelaskan tentang materi akuntansi sebagai sistem informasi. 

c. Guru memulai games (bentuk: course review horay) dengan membacakan prosedur 

dan aturan permainan dan memfasilitasi jalannya games yang berisi materi tentang 

akuntansi sebagai sistem informasi. 

d. Guru bersama dengan siswa membahas soal-soal games tentang mengenal pasar 

modal dan mencatat hasil games untuk tiap kelompok. 

e. Guru memulai tournament dengan membacakan prosedur dan aturan tournament 

dan memfasilitasi jalannya tournament tentang akuntansi sebagai sistem informasi. 

 

3. Konfirmasi 

a. Guru memberikan penguatan tentang materi akuntansi sebagai sistem informasi. 

 

Penutup (10 menit):   

a. Guru mengajak siswa refleksi dan kesimpulan tentang proses dan hasil 

pembelajaran. 

b. Guru memberikan evaluasi kepada siswa. 

 

K. Penilaian 

1. Jenis-Jenis Penilaian 

a. Tes tertulis 

1) Tes kognitif produk 

2) Tes kognitif proses 

b. Tes evaluasi 

1) Tes afektif – kararakter 

2) Tes afektif – keterampilan sosial 

2. Bentuk tes 

a. Tes uraian 

b. Tes Pilihan Ganda 

 

 

Mengetahui              ………, ………2013  

  

Kepala Sekolah ….                                                                       Guru Mata Pelajaran … 

 

 

 

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

NIP/NRK ………..                                                                        NIP/NRK ………….. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah        :  

Mata Pelajaran             : EKONOMI 

Kelas / Semester           : XI/ 2 

Alokasi Waktu               : 4 x 45 menit 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.  Standar Kompetensi 

5.  Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa   

 

B.  Kompetensi Dasar 

5.2 Menafsirkan persamaan akuntansi 

 

C.  Indikator 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1. Menjelaskan pengertian dan mengklasifikasikan akun (rekening). 
2. Menjelaskan penggolongan suatu transaksi keuangan menurut pihak yang 

melakukan transaksi tersebut. 

3. Membedakan antara transaksi modal dan usaha. 

4. Menjelaskan persamaan akuntansi. 

5. Menghitung besarnya modal akhir. 

 

b.  Proses 

1. Menyebutkan pengertian dan mengklasifikasikan akun (rekening). 

2. Menyebutkan penggolongan suatu transaksi keuangan menurut pihak yang 

melakukan transaksi tersebut. 

3. Mengidentifikasi antara transaksi modal dan usaha. 

4. Menyebutkan persamaan akuntansi. 

5. Menghitung besarnya modal akhir. 

 

2.  Afektif  

a.  Karakter 

Menggunakan sikap rasional dalam menafsirkan persamaan akuntansi. 

b.  Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang menafsirkan persamaan akuntansi. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian dan mengklasifikasikan akun (rekening). 
2. Siswa mampu menjelaskan penggolongan suatu transaksi keuangan menurut 

pihak yang melakukan transaksi tersebut. 
3. Siswa mampu membedakan antara transaksi modal dan usaha. 



4. Siswa mampu menjelaskan persamaan akuntansi. 
5. Siswa mampu menghitung besarnya modal akhir. 
 

b.  Proses 

1. Siswa mampu menyebutkan pengertian dan mengklasifikasikan akun 

(rekening). 

2. Siswa mampu menyebutkan penggolongan suatu transaksi keuangan menurut 

pihak yang melakukan transaksi tersebut. 

3. Siswa mampu mengidentifikasi antara transaksi modal dan usaha. 

4. Siswa mampu menyebutkan persamaan akuntansi. 

5. Siswa mampu menghitung besarnya modal akhir. 

 

2.  Afektif  

a.  Karakter 

Menggunakan sikap rasional dalam menafsirkan persamaan akuntansi. 

b.  Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang menafsirkan persamaan akuntansi. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian dan klasifikasi akun (rekening). 

2. Pengelompokan jenis-jenis transaksi keuangan. 

3. Menganalisis transaksi. 

4. Konsep persamaan akuntansi. 

5. Mengidentifikasi akun yang digunakan untuk menghitung besarnya modal akhir. 

 

F.  Alat: 

 LCD, Powerpoint 

 

G.  Metode Pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga 

tujuan penting pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap 

keragaman, dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, dkk, 2000:7). 

(Slavin:1997), pembelajaran kooperatif, merupakan model pembelajaran dengan siswa 

bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. 

Menurut Johnson & Jonhson dan Sutton (Trianto, 2009:60-61), komponen-      komponen 

penting dari pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1. Ketergantungan positif 

2. Interaksi promotif langsung 

3. Akuntabilitas individual dan kelompok 

4. Keterampilan-keterampilan antarpribadi dan kelompok kecil 

5. Pemrosesan  kelompok. 



H. Model Pembelajaran 

Berdiskusi secara berkelompok. 

 

I.  Langkah-langkah Kegiatan: 

Pembukaan (10 menit): 

a. Apersepsi 

Guru mengulas kembali pembahasan materi yang lalu tentang akuntansi sebagai sistem 

informasi. Kemudian guru memberi penjelasan yang singkat dan jelas tentang 

persamaan akuntansi. 

b. Motivasi 

Pemahaman tentang persamaan akuntansi akan mempermudah pemahaman materi 

selanjutnya. 

 

Kegiatan Inti (50 menit): 

1. Eksplorasi 

a. Guru menggali kemampuan awal siswa tentang pengertian akun dengan melakukan 

tanya jawab kepada siswa. 

2. Elaborasi 

a. Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok 

terdiri dari 4-5 orang (disesuaikan dengan jumlah siswa). 

b. Masing-masing kelompok mengerjakan soal persamaan akuntansi yang diberikan 

oleh guru. 

c. Jawaban dikerjakan dalam lembar jawab yang sudah disediakan oleh guru dalam 

waktu yang telah ditentukan oleh guru. 

d. Setelah waktu mengerjakan selesai, masing-masing hasil kerja siswa ditukarkan ke 

kelompok yang lain untuk diperiksa oleh kelompok lain. 

e. Dengan bimbingan guru, siswa membuat kesimpulan. 

3. Konfirmasi 

a. Guru memberikan penguatan tentang materi akuntansi sebagai sistem informasi. 

 

Penutup (10 menit):   

a. Guru mengajak siswa refleksi dan kesimpulan tentang proses dan hasil 

pembelajaran. 

b. Guru memberikan evaluasi kepada siswa. 

  



 

J. Penilaian 

1. Hasil kerja kelompok (kognitif) 

2. Lembar pengamatan (afektif) 

3. Lembar pengamatan (psiko motorik) 

K. Sumber dan Alat 

Buku teks dan spidol 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui              ………, ………2013 

  

Kepala Sekolah ….                                                                       Guru Mata Pelajaran … 

 

 

 

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

NIP/NRK ………..                                                                        NIP/NRK …………... 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah        :  

Mata Pelajaran             : EKONOMI 

Kelas / Semester           : XI/ 2 

Alokasi Waktu               : 4 x 45 menit 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.  Standar Kompetensi 

5.  Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa   

 

B.  Kompetensi Dasar 

5.3 Mencatat transaksi berdasarkan mekanisme debit dan kredit. 

C.  Indikator 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1. Menjelaskan ciri-ciri perusahaan jasa. 

2. Menganalisis transaksi keuangan terhadap aktiva, kewajiban, dan modal. 

b.  Proses 

1. Menyebutkan ciri-ciri perusahaan jasa. 

2. Mengidentifikasi transaksi keuangan terhadap aktiva, kewajiban, dan modal. 

2.  Afektif  

a.  Karakter 

Menggunakan sikap rasional dalam mencatat transaksi berdasarkan mekanisme 

debit dan kredit 

b.  Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang mencatat transaksi berdasarkan mekanisme debit dan kredit. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1. Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri perusahaan jasa. 

2. Siswa mampu menganalisis transaksi keuangan terhadap aktiva, kewajiban, dan 

modal. 

 

b.  Proses 

1. Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri perusahaan jasa. 

2. Siswa mampu mengidentifikasi transaksi keuangan terhadap aktiva, kewajiban, 

dan modal. 

 

2.  Afektif  

a.  Karakter 

Menggunakan sikap rasional dalam mencatat transaksi berdasarkan mekanisme 

debit dan kredit. 



b. Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang mencatat transaksi berdasarkan mekanisme debit dan kredit 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Ciri-ciri perusahaan jasa 

2. Sumber pencatatan 

3. Analisis transaksi keuangan terhadap aktiva, kewajiban, dan modal 

4. Cara mendebet dan mengkredit akun aktiva, kewajian, modal, pendapatan, dan beban 

 

F. Alat: 

LCD, Powerpoint 

 

G. Metode Pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan 

penting pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, dkk, 2000:7). (Slavin:1997), pembelajaran 

kooperatif, merupakan model pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang 

memiliki kemampuan heterogen. 

Menurut Johnson & Jonhson dan Sutton (Trianto, 2009:60-61), komponen-      komponen 

penting dari pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1. Ketergantungan positif 

2. Interaksi promotif langsung 

3. Akuntabilitas individual dan kelompok 

4. Keterampilan-keterampilan antarpribadi dan kelompok kecil 

5. Pemrosesan  kelompok. 

 

H. Model Pembelajaran 

Make a match (mencari pasangan) 

 

I. Langkah-langkah Kegiatan: 

Pembukaan (10 menit): 

a. Apersepsi 

Guru mengulas kembali pembahasan materi yang lalu tentang akuntansi sebagai 

sistem informasi. Kemudian guru memberi penjelasan yang singkat dan jelas tentang 

persamaan akuntansi. 

b. Motivasi 

Pemahaman mengenai perusahaan jasa dan transaksi keuangan akan mempermudah 

pemahaman materi selanjutnya. 

Kegiatan Inti (50 menit): 

1. Eksplorasi 



a. Guru menggali kemampuan awal siswa tentang cara mencatat transaksi berdasarkan 

mekanisme debit dan kredit dengan melakukan tanya jawab kepada siswa. 

b. Elaborasi 

a. Guru menjelaskan tentang materi mekanisme debit kredit dan kode akun. 

b. Guru membagi siswa dalam kelompok (2 orang/ teman 1 meja) 

c. Guru membagikan soal kelompok. 

d. Guru meminta siswa untuk saling bertukar pendapat (diskusi). 

e. Guru memimpin plenokecil diskusi, beberapa kelompok mengemukakan hasil 

diskusinya. 

f. Guru mengarahkan pembicaraan pada pokok permasalahan. 

c. Konfirmasi 

a. Guru memberikan penguatan tentang  cara mencatat transaksi transaksi berdasarkan 

mekanisme debit dan kredit 

 

Penutup (10 menit):   

a. Guru mengajak siswa refleksi dan kesimpulan tentang proses dan hasil 

pembelajaran. 

 

 

L. Penilaian 

4. Hasil kerja kelompok (kognitif) 

5. Lembar pengamatan (afektif) 

6. Lembar pengamatan (psiko motorik) 

 

M. Sumber dan Alat 

Buku teks dan spidol 

 

Mengetahui              ………, ………2013  

  

Kepala Sekolah ….                                                                       Guru Mata Pelajaran … 

 

 

 

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

NIP/NRK ………..                                                                        NIP/NRK …………... 

 

 

 

 

 

 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah        :  

Mata Pelajaran             : EKONOMI 

Kelas / Semester           : XI/ 2 

Alokasi Waktu               : 8 x 45 menit 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.  Standar Kompetensi 

5.  Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa   

 

B.  Kompetensi Dasar 

5.4 Mencatat transaksi/dokumen ke dalam jurnal umum. 

 

C.  Indikator 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1. Menjelaskan pengertian dan fungsi jurnal umum. 

2. Menjelaskan bentuk jurnal umum. 

3. Membuat junal umum dari berbagai jenis transaksi. 

b.  Proses 

1. Menyebutkan pengertian dan fungsi jurnal umum. 

2. Menyebutkan bentuk jurnal umum. 

3. Membuat jurnal umum dari berbagai jenis transaksi. 

 

2.  Afektif  

a.  Karakter 

Menggunakan sikap rasional dalam mencatat transaksi / dokumen kedalam jurnal 

umum. 

b.  Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang mencatat transaksi / dokumen ke dalam jurnal umum. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian dan fungsi jurnal. 

2. Siswa mampu menjelaskan bentuk jurnal umum. 

3. Siswa mampu membuat jurnal umum dari berbagai jenis transaksi. 

b.  Proses 

1. Siswa mampu menyebutkan pengertian dan fungsi jurnal. 

2. Siswa mampu menyebutkan bentuk jurnal umum. 

3. Siswa mampu membuat jurnal dari berbagai transaksi. 

 

2.  Afektif  

a.  Karakter 



Menggunakan sikap rasional dalam mencatat transaksi / dokumen ke dalam jurnal 

umum. 

c. Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang mencatat transaksi / dokumen ke dalam jurnal umum. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian dan fungsi jurnal umum. 

2. Bentuk jurnal. 

3. Langkah-langkah dalam membuat jurnal umum. 

 

F. Alat: 

LCD, Powerpoint 

 

G. Metode Pembelajaran 

Ceramah  

H. Model Pembelajaran 

 

 

I. Langkah-langkah Kegiatan: 

1. Pembukaan (10 menit): 

a. Apersepsi 

Guru mengarahkan pemikiran siswa pada kompetensi dasar. 

b. Motivasi 

Pemahaman mengenai jurnal sangat penting karena banyak digunakan dalam 

aplikasi ilmu akuntansi. 

 

2. Kegiatan Inti (50 menit): 

1. Eksplorasi 

a. Guru menggali kemampuan awal siswa tentang apa pengertian jurnal dan fungsi 

jurnal. 

2. Elaborasi 

a. Guru menjelaskan tentang pengertian dan manfaat jurnal. 

b. Guru menjelaskan bentuk jurnal. 

c. Guru menjelaskan langkah-langkah dalam membuat jurnal. 

d. Guru memberikan latihan soal tentang mencatat bukti transaksi kedalam jurnal 

untuk dikerjakan oleh siswa. 

e. Guru dan siswa membahas tentang hasil pekerjaan yang dikerjaan oleh siswa. 

3. Konfirmasi 

a. Guru memberikan penguatan tentang  cara mencatat transaksi / dokumen kedalam 

jurnal umum. 

 

3. Penutup (10 menit):   



a. Guru mengajak siswa refleksi dan kesimpulan tentang proses dan hasil 

pembelajaran. 

 

 

J. Penilaian 

1. Hasil kerja kelompok (kognitif) 

2. Lembar pengamatan (afektif) 

3. Lembar pengamatan (psiko motorik) 

 

K. Sumber dan Alat 

Buku teks dan spidol 

 

 

 

 

Mengetahui              ………, ………2013 

  

Kepala Sekolah ….                                                                       Guru Mata Pelajaran … 

 

 

 

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

NIP/NRK ………..                                                                        NIP/NRK ………….. 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah        :  

Mata Pelajaran             : EKONOMI 

Kelas / Semester           : XI/ 2 

Alokasi Waktu               : 8 x 45 menit 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.  Standar Kompetensi 

5.  Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa   

 

B.  Kompetensi Dasar 

5.5 Melakukan posting dari jurnal ke buku besar. 

 

C.  Indikator 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1. Menjelaskan pengertian buku besar. 

2. Menjelaskan pengertian posting / pemindahbukuan. 

3. Menjelaskan bentuk buku besar. 

4. Menjelaskan langkah-langkah memposting. 

5. Membuat posting dari jurnal ke buku besar. 

 

b.  Proses 

1. Menyebutkan pengertian buku besar. 

2. Menyebutkan pengertian posting / pemindahbukuan. 

3. Menyebutkan bentuk buku besar. 

4. Menjelaskan langkah-langkah memposting. 

5. Menyusun posting dari jurnal ke buku besar. 

 

2.  Afektif  

a.  Karakter 

Menggunakan sikap rasional dalam melakukan posting dari jurnal ke buku besar. 

b.  Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang melakukan posting dari jurnal ke buku besar. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian buku besar. 

2. Siswa mampu menjelaskan pengertian posting / pemindahbukuan. 

3. Siswa mampu menjelaskan bentuk buku besar. 

4. Siswa mampu menjelaskan langkah-langkah memposting. 

5. Siswa mampu membuat posting dari jurnal ke buku besar. 



b.  Proses 

1. Siswa mampu menyebutkan pengertian buku besar. 

2. Siswa mampu menyebutkan pengertian posting / pemindahbukuan. 

3. Siswa mampu menyebutkan bentuk buku besar. 

4. Siswa mampu menyebutkan langkah-langkah memposting. 

5. Siswa mampu menyusun  posting dari jurnal ke buku besar. 

2.  Afektif  

a.  Karakter 

Menggunakan sikap rasional dalam melakukan posting dari jurnal ke buku besar. 

b. Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang melakukan posting dari jurnal ke buku besar. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Pengertian buku besar 

2. Pengertian posting / pemindahbukuan 

3. Bentuk buku besar 

4. Langkah-langkah pemindahbukuan (posting) 

5. Melakukan posting dari jurnal ke buku besar 

 

F. Alat: 

LCD, Powerpoint 

 

G. Metode Pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan 

penting pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, dkk, 2000:7). (Slavin:1997), pembelajaran 

kooperatif, merupakan model pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang 

memiliki kemampuan heterogen. 

Menurut Johnson & Jonhson dan Sutton (Trianto, 2009:60-61), komponen-      komponen 

penting dari pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1. Ketergantungan positif 

2. Interaksi promotif langsung 

3. Akuntabilitas individual dan kelompok 

4. Keterampilan-keterampilan antarpribadi dan kelompok kecil 

5. Pemrosesan  kelompok. 

 

H. Model Pembelajaran 

Berdiskusi secara berkelompok. 

 

I. Langkah-langkah Kegiatan: 



1. Pembukaan (10 menit): 

a. Apersepsi 

Guru mengarahkan pemikiran siswa pada kompetensi dasar. 

b. Motivasi 

Pemahaman mengenai jurnal sangat penting karena banyak digunakan dalam 

aplikasi ilmu akuntansi. 

 

2. Kegiatan Inti (50 menit): 

1. Eksplorasi 

a. Guru menggali kemampuan awal siswa tentang apa pengertian dari buku besar 

dan bagaimana langkah-langkah memposting dari jurnal ke buku besar. 

b. Elaborasi 

a. Guru membagi siswa menjadi empat kelompok besar(sesuai dengan jumlah siswa 

dalam satu kelas). 

b. Guru menjelaskan tentang pengertian dan bentuk buku besar. 

c. Guru menjelaskan langkah-langkah memposting dari jurnal umum ke buku besar. 

d. Setelah guru selesai menjelaskan tentang posting ke buku besar, guru membagi 

soal kepada masing-masing kelompok untuk didiskusikan bersama dengan teman 

kelompoknya. Soal yang diberikan kepada masing-masing kelompok berisi 

transaksi yang nanti akan dibuat jurnal umum lalu diposting kedalam buku besar. 

Transaksi yang pernah dibuat dalam mengerjakan persamaan dasar pada 

pertemuan kedua kompetensi dasar menafsirkan persamaan akuntansi 

e. Guru dan siswa membahas tentang hasil pekerjaan yang dikerjaan oleh siswa. 

c. Konfirmasi 

b. Guru memberikan penguatan tentang  cara memposting dari jurnal umum ke buku 

besar. 

 

3. Penutup (10 menit):   

1. Guru mengajak siswa refleksi dan kesimpulan tentang proses dan hasil 

pembelajaran. 

 

 

J. Penilaian 

1. Hasil kerja kelompok (kognitif) 

2. Lembar pengamatan (afektif) 

3. Lembar pengamatan (psiko motorik) 

 

K. Sumber dan Alat 

Buku teks dan spidol 

 

 

 

 



Mengetahui              ………, ………2013  

  

Kepala Sekolah ….                                                                       Guru Mata Pelajaran … 
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NIP/NRK ………..                                                                        NIP/NRK ………….. 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah        :  

Mata Pelajaran             : EKONOMI 

Kelas / Semester           : XI/ 2 

Alokasi Waktu               : 8 x 45 menit 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.  Standar Kompetensi 

5.  Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa   

 

B.  Kompetensi Dasar 

5.6 Membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan jasa 

 

C.  Indikator 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1. Menjelaskan cara menyusun neraca saldo berdasarkan saldo dalam buku besar. 

2. Membuat jurnal penyesuaian 

3. Menbuat kertas kerja. 

b.  Proses 

1. Menyebutkan cara menyusun neraca saldo berdasarkan saldo dalam buku 

besar. 

2. Menyusun jurnal penyesuaian. 

3. Menyusun kertas kerja 

2.  Afektif  

a.  Karakter 

Menggunakan sikap rasional dalam membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan 

jasa. 

b.  Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan jasa. 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1. Siswa mampu menjelaskan cara menyusun neraca saldo berdasarkan saldo 

dalam buku besar. 

2. Siswa mampu membuat jurnal penyesuaian 

3. Siswa mampu membuat kertas kerja. 

 

2. Proses 

1. Siswa mampu menyebutkan cara menyusun neraca saldo berdasarkan saldo 

dalam buku besar. 

2. Siswa mampu menyusun jurnal penyesuaian. 



3. Siswa mampu menyusun kertas kerja. 

2.  Afektif  

a.  Karakter 

Menggunakan sikap rasional dalam membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan 

jasa. 

c. Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan jasa. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Menyusun neraca saldo berdasarkan saldo dalam buku besar. 

2. Mengoreksi apabila terjadi kesalahan dalam neraca saldo. 

3. Membuat jurnal penyesuaian 

4. Membuat kertas kerja. 

 

F. Alat: 

LCD, Powerpoint 

 

G. Metode Pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan 

penting pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, dkk, 2000:7). (Slavin:1997), pembelajaran 

kooperatif, merupakan model pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang 

memiliki kemampuan heterogen. 

Menurut Johnson & Jonhson dan Sutton (Trianto, 2009:60-61), komponen-      komponen 

penting dari pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1. Ketergantungan positif 

2. Interaksi promotif langsung 

3. Akuntabilitas individual dan kelompok 

4. Keterampilan-keterampilan antarpribadi dan kelompok kecil 

5. Pemrosesan  kelompok. 

 

H. Model Pembelajaran 

Berdiskusi secara berkelompok. 

 

I. Langkah-langkah Kegiatan: 

Pembukaan (10 menit): 

a. Apersepsi 

Guru menjelaskan kompetensi dasar yang harus dicapai dan indikator pencapaian 

kompetensi dasar.  

b. Motivasi 



Pemahaman mengenai ikhtisar siklus akuntansi perusahaan jasa akan mempermudah 

pemahaman materi selanjutnya. 

 

Kegiatan Inti (50 menit): 

1. Eksplorasi 

a. Guru menggali kemampuan awal siswa tentang bagaimana membuat ikhtisar siklus 

akuntansi perusahaan jasa 

2. Elaborasi 

a. Guru membagi siswa menjadi kedalam beberapa kelompok kecil. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 3-4 siswa. 

b. Guru menjelaskan tentang membuat membuat ikhtisar siklus akuntansi perusahaan 

jasa. 

c. Setelah guru selesai menjelaskan tentang membuat ikhtisar siklus akuntansi 

perusahaan jasa, guru membagi soal kepada masing-masing kelompok untuk 

didiskusikan bersama dengan teman kelompoknya. 

d. Masing-masing kelompok membuat jurnal penyesuaian, dan menyusun kertas kerja 

dari neraca saldo yang sudah disediakan. 

e. Guru dan siswa membahas tentang hasil pekerjaan yang dikerjaan oleh siswa. 

3. Konfirmasi 

a. Guru memberikan penguatan tentang  cara memposting dari jurnal umum ke buku 

besar. 

 

Penutup (10 menit):   

a. Guru mengajak siswa refleksi dan kesimpulan tentang proses dan hasil 

pembelajaran. 

 

 

J. Penilaian 

1. Hasil kerja kelompok (kognitif) 

2. Lembar pengamatan (afektif) 

3. Lembar pengamatan (psiko motorik) 

 

K. Sumber dan Alat 

Buku teks dan spidol 

 

 

Mengetahui              ………, ………2013  

  

Kepala Sekolah ….                                                                       Guru Mata Pelajaran … 
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NIP/NRK ………..                                                                        NIP/NRK ………….. 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Sekolah        :  

Mata Pelajaran             : EKONOMI 

Kelas / Semester           : XI/ 2 

Alokasi Waktu               : 8 x 45 menit 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A.  Standar Kompetensi 

5.  Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa   

 

B.  Kompetensi Dasar 

5.7 Menyusun laporan keuangan perusahaan jasa 

 

C.  Indikator 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1. Membuat laporan laba-rugi berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja. 

2. Membuat laporan perubahan modal berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja. 

3. Membuat neraca berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja. 

4. Membuat laporan arus kas berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja. 

5. Membuat jurnal penutup. 

6. Membuat neraca saldo setelah penutupan. 

7. Membuat jurnal pembalik. 

8. Menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa 

 

b. Proses 

1. Menyusun laporan laba-rugi berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja. 

2. Menyusun laporan perubahan modal berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja. 

3. Menyusun neraca berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja. 

4. Menyusun laporan arus kas berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja. 

5. Menyusun jurnal penutup. 

6. Menyusun neraca saldo setelah penutupan. 

7. Menyusun jurnal pembalik. 

8. Menyebutkan siklus akuntansi perusahaan jasa 

 

2.  Afektif  

a.  Karakter 

Menggunakan sikap rasional dalam menyusun laporan keuangan perusahaan jasa 

 

b.  Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. 

 

 



D. Tujuan Pembelajaran 

1.  Kognitif  

a.  Produk 

1. Siswa mampu membuat laporan laba-rugi berdasarkan saldo akun dalam kertas 

kerja. 

2. Siswa mampu membuat laporan perubahan modal berdasarkan saldo akun dalam 

kertas kerja. 

3. Siswa mampu membuat neraca berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja. 

4. Siswa mampu membuat laporan arus kas berdasarkan saldo akun dalam kertas 

kerja. 

5. Siswa mampu membuat jurnal penutup. 

6. Siswa mampu membuat neraca saldo setelah penutupan. 

7. Siswa mampu membuat jurnal pembalik. 

8. Siswa mampu menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa 

 

b. Proses 

1. Siswa mampu menyusun laporan laba-rugi berdasarkan saldo akun dalam kertas 

kerja. 

2. Siswa mampu menyusun laporan perubahan modal berdasarkan saldo akun dalam 

kertas kerja. 

3. Siswa mampu menyusun neraca berdasarkan saldo akun dalam kertas kerja. 

4. Siswa mampu menyusun laporan arus kas berdasarkan saldo akun dalam kertas 

kerja. 

5. Siswa mampu menyusun jurnal penutup. 

6. Siswa mampu menyusun neraca saldo setelah penutupan. 

7. Siswa mampu menyusun jurnal pembalik. 

8. Siswa mampu menyebutkan siklus akuntansi perusahaan jasa 

 

2.  Afektif  

a.  Karakter 

Menggunakan sikap rasional dalam menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. 

b. Keterampilan Sosial 

Mengembangkan communication skill dan participation skill proses pembelajaran 

tentang menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. 

 

E. Materi Pokok 

Laporan keuangan perusahaan jasa 

 

F. Uraian Materi 

a) Pembuatan laporan keuangan 

b) Jurnal penutup 

c) Neraca saldo setelah penutupan 

d) Jurnal pembalik 



G. Alat: 

LCD, Powerpoint 

 

H. Metode Pembelajaran 

Pendekatan Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran Kooperatif 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan 

penting pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan 

pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim, dkk, 2000:7). (Slavin:1997), pembelajaran 

kooperatif, merupakan model pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang 

memiliki kemampuan heterogen. 

Menurut Johnson & Jonhson dan Sutton (Trianto, 2009:60-61), komponen-      komponen 

penting dari pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut: 

1. Ketergantungan positif 

2. Interaksi promotif langsung 

3. Akuntabilitas individual dan kelompok 

4. Keterampilan-keterampilan antarpribadi dan kelompok kecil 

5. Pemrosesan  kelompok. 

 

I. Model Pembelajaran 

Berdiskusi secara berkelompok 

 

J. Skenario Pembelajaran 

Pembukaan (10 menit): 

a. Apersepsi 

Guru menjelaskan kompetensi dasar yang harus dicapai dan indikator pencapaian 

kompetensi dasar.  

b. Motivasi 

Siswa dapat memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa.   

Kegiatan Inti (50 menit): 

1. Eksplorasi 

a. Guru menggali kemampuan awal siswa tentang bagaimana menyusun laporan 

keuangan perusahaan jasa. 

2. Elaborasi 

a. Siswa dikelompokkan masing-masing 3-4siswa (sesuai dengan jumlah siswa dalam 

kelas). 

b. Masing-masing kelompok mengerjakan soal sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan oleh guru. Soal yang dikerjakan berupa soal analisis untuk mengerjakan 

laporan keuangan, neraca saldo, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan dan 

jurnal pembalik. 

c. Setelah waktu selesai, masing-masing pekerjaan kelompok ditukar kepada 

kelompok lain untuk dibahas dan dikoreksi bersama dengan guru. Tetapi jika 

pekerjaan seluruh kelompok tidak selesai pada waktu yang ditentukan maka 



pekerjaan seluruh kelompok dikumpulkan kepada guru dan dilanjutkan kembali 

pada pertemuan selanjutnya. 

Konfirmasi 

a. Guru memberikan penguatan tentang  bagaimana menyusun laporan keuangan 

perusahaan jasa. 

 

Penutup (10 menit):   

a. Guru mengajak siswa refleksi dan kesimpulan tentang proses dan hasil 

pembelajaran. 

 

K. Sumber dan Alat 

Buku teks dan spidol 
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