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SARI 

 
 
Kurniawan, Burhani Fajar.2007.Implementasi Pembelajaran Kooperatif 
Student Team Achievement Divisions (STAD) Dalam Upaya Meningkatkan Hasil 
Belajar Siswa Pada Mata Diklat Produktif Kompetensi Mengelola Kartu Piutang 
Kelas XI Akuntansi Semestar I di SMK Cut Nya’ Dien Genuk  Semarang  Tahun 
Pelajaran 2006/2007.Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I : Drs. Kusmuriyanto, M.Si, Pembimbing II : 
Dra.Y.Titik haryati, M.Si.57 halaman. 
 
Kata Kunci : Pembelajaran Kooperatif Student Team Achievement Divisions, 
Hasil Belajar, Mengelola Kartu Piutang. 
 

Dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan maka guru perlu 
memperbaiki kualitas proses belajar mengajar yang telah berlangsung selama ini. 
Observasi awal di SMK Cut Nya’ Dien menunjukkan bahwa hasil belajar pada 
mata diklat produktif akuntansi masih rendah. Hal ini terbukti dari hasil mid 
semester tahun pelajaran 2006/2007 dengan ketuntasan belajar siswa hanya 31% 
dari 36 siswa. 

Tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar produktifs 
menggunakan model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement 
Divisions (STAD). Subyek penelitian ini adalah kelas XI Akuntansi 3 SMK Cut 
Nya’ Dien tahun pelajaran 2006/2007. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menerapkan pembelajaran 
kooperatif STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dengan 
meningkatnya nilai rata-rata tes siswa setiap siklus yaitu siklus I (59,23), siklus II 
(69,09), siklus III (81,23). Hasil belajar afektif, ketuntasan belajar klasikal 
mencapai 45,7% pada siklus I, pada siklus II mencapai ketuntasan belajar klasikal 
62,8%, sedangkan pada siklus III ketuntasan belajar klasikal mencapai 77,14%. 
Dengan demikian pada siklus III hasil belajar kognitif dan afektif siswa 
mengalami peningkatan pada siklus III. 

Model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Divisions 
(STAD) dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran bagi guru dalam rangka 
menambah variasi model mengajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
Hendaknya guru menyediakan buku-buku sebagai penunjang dalam proses belajar 
mengajar untuk meningkatkan pengetahuan siswa, sehingga mendorong siswa 
untuk aktif proses belajar mengajar baik individu maupun kelompok. Perlu 
adanya penelitian lanjutan dengan mengatur ulang susunan anggota kelompok 
untuk menghindarkan rasa kejenuhanHendaknya guru menyediakan buku-buku 
sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan 
pengetahuan siswa, sehingga mendorong siswa untuk aktif proses belajar 
mengajar baik individu maupun kelompok 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 

 
A. Latar Belakang Masalah 
 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari kegiatan pendidikan di 

kelas. Dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi antara proses belajar 

siswa dan proses mengajar guru. Siswa melakukan kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan belajar sedangkan guru menciptakan kondisi atau sistem 

lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya 

kegiatan belajar siswa. 

Kualitas proses belajar mengajar dapat mempengaruhi kualitas 

pendidikan. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki kualitas proses belajar 

mengajar perlu dilakukan agar diperoleh hasil belajar siswa yang lebih optimal 

sehingga menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Upaya tersebut menjadi 

tanggung jawab semua komponen pendidikan termasuk guru. 

Mengingat posisi dan peranan guru terlibat langsung dalam proses 

belajar mengajar, maka upaya untuk memperbaiki kualitas proses belajar 

mengajar sebagian besar menjadi tugas dan tanggung jawab guru. 

Berdasarkan observasi di SMK Cut Nya’ Dien terutama kelas XI Ak.3 

ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Proses belajar mengajar yang dilakukan selama ini masih cenderung 

ceramah, belum divariasikan dengan metode lain. 

1 
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2. Motivasi siswa masih rendah disebabkan kondisi belajar mengajar yang 

monoton dan searah. 

3. Pelaksanaan belajar mengajar dikelas cenderung kurang melibatkan siswa. 

4. Prestasi siswa belajar rendah hal ini dibuktikan dari hasil mid semester 

tahun pelajaran 2006/2007. Ketuntasan belajar siswa hanya 31% dari 36 

siswa. 

Dari beberapa permasalahan diatas, maka perlu dicarikan pemecahannya 

untuk meminimalkan ketidak tuntasan belajar siswa. 

Usaha yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut 

adalah dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif Student Teams 

Achievement Devisions (STAD) yang merupakan model pembelajaran 

kooperatif paling sederhana. Dalam pembelajaran kooperatif STAD, siswa 

dikelompokkan dalam kelompok yang heterogen yang tugasnya menuntaskan 

materi melalui tutorial dan diskusi. Dengan begitu siswa lebih banyak belajar 

dari satu teman ke teman lain daripada belajar dengan guru, sehingga siswa 

lebih aktif mencari dan menemukan pengetahuannya. Hal ini berdampak 

menjadikan pengetahuan yang didapat siswa lebih bermakna karena siswa 

terlibat secara pribadi dalam pengalaman belajar dan diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

Menurut penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Retno Dwi 

Maezaroh (2005) di SMA Kesatrian 1 Semarang dalam mata pelajaran fisika, 

penerapan metode STAD dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal itu 

terbukti dari meningkatnya hasil belajar siswa di setiap siklus. Hasil yang 

sama diperoleh Diah Suloresmi Kusbantari (2005) dengan membandingkan 
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antara metode STAD dan metode ceramah. Menurut Diah, peningkatan hasil 

belajar kognitif siswa kelas X SMAN 7 Semarang pada materi pokok sistem 

periodik dan struktur atom mata pelajaran kimia dengan model pembelajaran 

kooperatif STAD lebih besar daripada peningkatan hasil belajar kognitif siswa 

pada materi yang sama dengan model pembelajaran konvensional. Mengetahui 

keberhasilan kedua penelitian diatas sangat rasional kiranya peneliti ingin 

mengetahui implementasi pembelajaran kooperatif STAD dalam mata 

pelajaran produktif di  SMK Cut Nya’ Dien. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Implementasi Pembelajaran Kooperatif Student 

Team Achievement Divisions (STAD) Dalam Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Diklat Produktif Kompetensi Mengelola Kartu 

Piutang Kelas XI Akuntansi Semestar I di SMK Cut Nya’ Dien Genuk  

Semarang  Tahun Pelajaran 2006/2007” 

 

B. PERMASALAHAN 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengajukan 

permasalahan sebagai berikut : 

“Apakah implementasi pembelajaran kooperatif Student Team Achievement 

Divisions (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata diklat 

produktif kompetensi mengelola kartu piutang kelas XI Akuntansi semestar I 

di SMK Cut Nya’ Dien Genuk  Semarang  Tahun Pelajaran 2006/2007?” 
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C. TUJUAN  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah implementasi 

pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Divisions (STAD) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata diklat produktif kompetensi 

mengelola kartu piutang kelas XI Akuntansi semester I di SMK Cut Nya’ 

Dien Genuk  Semarang  Tahun Pelajaran 2006/2007 

 

D. MANFAAT 

Manfaat Praktis 

1.  Bagi sekolah, memberikan sumbangan yang baik pada sekolah tersebut 

dalam rangka perbaikan proses belajar mengajar di sekolah. 

2. Bagi guru dapat mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi yang 

dapat memperbaiki dan meningkatkan sistem pembelajaran dikelas. 

3. Bagi siswa, penelitian ini dapat membantu mengatasi siswa yang 

mengalami kesulitan dalam mempelajari materi akuntansi. 

Manfaat Teoritis 

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan 

pengalaman mengenai penggunaan metode pembelajaran STAD 

 

E. PENEGASAN ISTILAH 

1. Implementasi  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1989), implementasi 

berarti pelaksanaan, penerapan. Dalam hal ini adalah pelaksanaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. 
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2. Pembelajaran kooperatif 

“Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada 

metode pembelajaran dimana siswa bekerjasama dalam kelompok kecil 

saling membantu dalam belajar” (Mohammad Nur 2000:25). Metode 

pembelajaran kooperatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

metode pembelajaran kooperatif STAD, salah satu bentuk pembelajaran 

yang berorientasi pada konstruktivis. Pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dicirikan oleh struktur tugas, tujuan dan penghargaan kooperatif. Siswa 

bekerjasama dalam situasi semangat pembelajaran kooperatif seperti 

membutuhkan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan 

mengkoordinasikan usahanya untuk menyelesaikan tugas (Karuru 2001). 

3. Hasil Belajar 

 “Hasil Belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar” (Abdurrahman 1999:37). Hasil belajar ini 

merefleksikan keleluasaan, kedalaman, dan kompleksitas (secara 

bergradasi) dan digambarkan secara jelas serta dapat diukur dengan 

teknik-teknik penilaian tertentu (Sugandi 2004:63).  

 Hasil belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil 

belajar mata diklat produktif kompetensi mengelola kartu piutang. 
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F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Sistematika dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut  

Bab I  :  Pendahuluan 

berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah. 

Bab II : Landasan teori  

membahas teori masing-masing variabel  

Bab III :  Metode Penelitian 

Terdiri dari setting penelitian, faktor yang diteliti, desain penelitian, 

data dan cara pengumpulannya, validitas dan reliabilitas data, 

analisis data 

Bab IV :  Hasil penelitian dan pembahasan 

menyajikan hasil analisis data dan membahasnya 

Bab V :  Kesimpulan dan saran 

Berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

yang perlu dikemukakan berkaitan dengan penelitian 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 
A. Belajar 

Banyak definisi tentang belajar, menurut Abdurrahman (1999:28) 

“belajar merupakan suatu proses dari seorang individu yang berupaya 

mencapai tujuan belajar atau yang biasa disebut hasil belajar yaitu suatu 

bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap”, sedangkan Sudjana 

(2002:28) berpendapat bahwa hasil belajar tidak hanya perubahan perilaku     

     Belajar adalah suatu proses yang ditandai adanya perubahan pada diri 
seseorang. Perubahan sebagai hasil proses belajar ditunjukkan dalam berbagai 
bentuk seperti berubah pengetahuannya, pemahamannya, sikap dan tingkah 
lakunya, keterampilannya, kecakapan dan kemampuannya, daya reaksinya, 
daya penerimaanya dan lain-lain aspek yang ada pada individu. 

 
Slameto (2003:2) menambahkan bahwa “belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya”. Dalam hal ini perubahan tersebut 

merupakan hasil dari pengalamannya dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

Pada umumnya ahli-ahli dalam bidang pendidikan dan psikologi 

mempunyai pendapat yang sama bahwa hasil suatu aktivitas belajar adalah 

Perubahan. Perubahan tersebut terjadi akibat Pengalaman. Beberapa definisi 

dari para ahli dalam Darsono (2000:3-4) antara lain 

1. Morris L.Bigge mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang 
menetap dalam kehidupan seseorang yang tidak diwariskan secara genetis. 
Selanjutnya Morris menyatakan bahwa perubahan tersebut terjadi pada 
pemahaman (insight), perilaku, persepsi, motivasi, atau campuran dari 
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semuanya secara sistematis sebagai akibat pengalaman dalam situasi 
tertentu. 

2. Marle J.Moskowitz dan Arthur R .Orgel mengemukakan bahwa belajar 
adalah perubahan perilaku sebagai hasil langsung dari pengalaman dan 
bukan akibat hubungan-hubungan dalam sistem syaraf yang dibawa sejak 
lahir. 

3. James O.Whittaker mengemukakan bahwa belajar sebagai proses yang 
menimbulkan atau merubah perilaku melalui latihan dan pengalaman  

4. Aaron Quinn Sartain dkk mengemukakan bahwa belajar dapat 
didefinisikan sebagai perubahan perilaku sebagai hasil pengalaman. 

5. W.S. Winkel mengemukakan bahwa belajar adalah suatu aktivitas 
mental/psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 
yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan-pemahaman, 
keterampilan dan nilai-sikap  

 
Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah suatu perubahan dalam individu sebagai hasil pengalaman. 

Tidak semua perubahan dapat diartikan sebagai belajar, perubahan 

dalam belajar bersifat integral artinya perubahan dalam aspek kognitif, afektif 

dan psikomotor yang terpisahkan satu dengan yang lain. Perubahan yang 

bukan termasuk belajar adalah sebagai berikut  

1. Perubahan karena kematangan 
Perubahan karena kematangan ini sangat jelas terlihat pada pertumbuhan 
fisik, terutama pada fase bayi, anak dan remaja. 

2. Perubahan karena kondisi fisik dan mental 
Perubahan tingkah laku yang disebabkan oleh pengaruh kesehatan atau 
emosi tidak termasuk ciri belajar. Misalnya seorang anak yang sehat 
bergerak lincah, tetapi pada saat sakit badannya panas, kelincahan hilang 
berubah menjadi lemah atau sebaliknya dari sakit (lemah) menjadi sembuh 
(lincah). Perubahan ini disebabkan kondisi fisik. Contoh lain anak remaja 
yang semula ceria, berubah menjadi murung karena menghadapi suatu 
problem. Pengaruh minuman keras dan obat-obatang terlarang lainnya 
dapat merubah perilaku seseoramg, tetapi perubahan ini bukan ciri belajar, 
maupun akibat belajar (Darsono 2000:31). 

 
Belajar sebagai proses yang dialami manusia dipengaruhi oleh faktor-

faktor yang berada pada diri manusia tersebut dan faktor yang berada diluar 
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manusia. Faktor yang berada dalam diri manusia disebut faktor Intern 

sedangkan faktor yang berada diluar diri manusia disebut faktor ekstern.  

Menurut Slameto (2003:54-72), faktor intern dikelompokkan menjadi 

tiga faktor yaitu, pertama faktor jasmaniah yang terdiri dari faktor kesehatan 

dan cacat tubuh, yang kedua faktor psikologis yang terdiri dari intelegensi, 

perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan, dan ketiga faktor 

kelelahan 

Sedangkan faktor ekstern dikelompokkan menjadi tiga faktor yaitu 

yang pertama, faktor keluarga yang terdiri dari cara orang tua mendidik anak, 

relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, 

pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan, yang kedua, faktor sekolah 

yang terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi guru denga siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pengajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran diatas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah, dan 

yang ketiga adalah faktor masyarakat yang terdiri dari kegiatan siswa dalam 

masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

Upaya guru dalam melakukan pendekatan dalam mengajar perlu 

didasarkan pada teori belajar, karena belajar dan mengajar merupakan dua sisi 

mata uang. Diantara teori belajar, salah satunya adalah teori belajar 

humanisme yang memasukkan pandangan humanisme dalam tindakan belajar 

dan mengajar. 

  Dalam Darsono (2000:99-100) ada beberapa tokoh humanisme 

yaitu Carl R. Rogers dengan prinsipnya yang sangat memberikan kebebasan 
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individu untuk berkembang, Abraham Maslow dengan teori hirearki tentang 

motivasi dan Combs yang sangat menekankan pentingnya pemahaman 

terhadap persepsi orang lain.  

Dalam bukunya Freedom to Learn, Carl R Rogers menganggap 

manusia itu adalah makhluk yang dapat mengembangkan dirinya sendiri, 

sesuai dengan motif, keinginan dan kreativitasnya. Oleh karena itu dalam 

proses belajar mengajar, guru harus melakukan pendekatan non directive 

artinya guru tidak mendominasi kegiatan belajar siswa. Guru berperan sebagai 

fasilitator, motivator. 

Beberapa petunjuk yang diajukan oleh Rogers bagi guru sebagai 

fasilitator adalah sebagai berikut 

1. Ciptakan suasana awal pembelajaran, situasi kelompok, dan pengalaman 
kelas yang menyenangkan dan menantang 

2. Biarkan siswa melakukan kegiatan belajar menurut keinginan masing-
masing dalam rangka mencapai tujuan belajar 

3. Sediakan dan atur sumber belajar, sehingga siswa bebas memilih dan 
mudah memperolehnya 

4. Menjadikan dirinya (guru) sebagi sumber yang fleksibel yang dapat 
dimanfaatkan oleh siswa 

5. Berikan tanggapan yang bersifat mengahargai penampilan siswa, baik 
yang bersifat pengetahuan, keterampilan atau sikap. 

6. Pada saat yang tepat, guru berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, dan 
berperan sebagaimana siswa lainnya. 

7. Guru dapat mengajukan pikiran dan perasaan dalam kelompok tanpa 
paksaan agar diterima oleh siswa. 

8. Guru harus menyadari bahwa ia pun mempunyai keterbatasan 
 
Sama halnya dengan Rogers, Combs juga mengharapkan guru yang 

manusiawi, yang ciri-cirinya sebagai berikut : 

1. Guru mengakui adanya kemampuan tiap siswa untuk memecahkan 
masalah. 

2. Guru harus melihat siswa sebagai individu yang ingin berkembang. 
3. Guru menghargai siswa-siswanya sebagaimana adanya. 
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4. Guru harus melihat siswanya sebagai manusia yang dinamis, kreatif, dan 
aktif. 

5. Guru tidak menghalangi, apalagi mengecam siswa-siswanya yang ingin 
memunculkan kreativitasnya. 

6. Guru adalah manusia biasa, kodratnya sama dengan siswa (Darsono 
2000:100) 

 
Sedangkan Abraham Maslow yang mencetuskan Teori “Hirearki 

Kebutuhan” memahami bahwa manusia berusaha memenuhi kebutuhan dasar 

dahulu kemudian baru memikirkan pemenuhan kebutuhan diatasnya. Maslow 

membagi kebutuhan manusia menjadi tujuh tingkat yaitu “1) kebutuhan 

jasmani, 2) kebutuhan keamanan, 3) kebutuhan untuk memiliki dan dicintai, 

4) kebutuhan harga diri, 5) kebutuhan untuk aktualisasi diri, 6) kebutuhan 

untuk tahu dan mengerti, 7) kebutuhan astetis” (Darsono 2000:101). 

 

B. Model Pembelajaran Kooperatif (Cooperative Learning) 

“Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem pengajaran yang 

memberi kesempatan kepada anak didik untuk bekerjasama dengan sesama 

siswa dalam tugas-tugas terstruktur” (Lie, 2004:12). Dalam pembelajaran 

kooperatif, siswa belajar dalam suatu kelompok kecil dan dikehendaki untuk 

saling bekerjasama. Siswa akan dilatih keterampilan-keterampilan khusus 

seperti memberi penjelasan yang baik, menjadi pendengar yang baik, 

mengajukan pertanyaan yang benar. 

Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut 

1. Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka “sehidup 
sepenanggungan bersama” 

2. Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, 
seperti milik mereka sendiri. 
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3. Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam kelompoknya 
memiliki tujuan yang sama. 

4. Siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama diantara 
kelompoknya. 

5. Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah atau penghargaan 
yang juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok. 

6. Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan keterampilan 
untuk semua anggota kelompok. 

7. Siswa akan diminta mempertanggung jawabkan secara individual materi 
yang ditangani kelompok kooperatif. (Ibrahim dkk 2001:6) 
 

Pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan 

dengan model pembelajaran lain. Menurut Ibrahim dkk (2001:6) pembelajaran 

yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan 
materi belajarnya. 

2. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang 
dan rendah. 

3. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis 
kelamin yang berbeda. 

4. Penghargaan  lebih berorientasi kelompok ketimbang individu. 
 

Salah satu ciri pembelajaran kooperatif adalah pengelompokan 

heterogenitas (kemacam-ragaman). Kelompok heterogen dibentuk dengan 

memperhatikan keragaman gender, latar belakang sosio-ekonomi dan etnik, 

serta kemampuan akademis. Dalam hal kemampuan akademis, kelompok 

pembelajaran kooperatif biasanya terdiri dari satu orang berkemampuan 

tinggi, dua orang berkemampuan sedang, dan satu orang berkemampuan 

akademis kurang. 

Kelompok heterogen disukai oleh para guru yang telah memakai 

metode pembelajaran kooperatif karena beberapa alasan, yaitu 

1. kelompok heterogen memberikan kesempatan untuk saling mengajar 
(peer-tutoring) dan saling mendukung 
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2. kelompok ini meningkatkan relasi dan interaksi antar ras, etnik, dan 
gender. 

3. kelompok heterogen memudahkan pengelolaan kelas karena dengan 
adanya satu orang berkemampuan akademis tinggi, guru mendapatkan satu 
asisten untuk setiap tiga orang. (Lie 2002:42) 

 
Tidak semua pembelajaran kelompok dapat dikategorikan cooperative 

learning, ada lima unsur pembelajaran kooperatif menurut Roger dan David 

Johnson dalam Lie (2004:12) 

1. Saling ketergantungan yang positif 

Keberhasilan kelompok tergantung dari usaha setiap anggota. 

Setiap siswa dapat memberikan kontribusi kepada kelompok, hal ini 

disebabkan karena penilaian yang unik yaitu nilai kelompok dibentuk dari 

poin yang disumbangkan oleh setiap anggota. 

2. Tanggung jawab perseorangan 

Siswa akan merasa bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-

masing, hal ini disebabkan karena pola penilaian cooperative learning. 

Pembagian tugas yang jelas akan mengatasi sikap kurang bertanggung 

jawab siswa, karena dapat diketahui dengan mudah siswa tersebut 

melaksanakan tugasnya atau tidak, sehingga rekan-rekannya akan 

menuntutnya untuk melaksanakan tugas agar tidak menghambat yang 

lainnya. 

3. Tatap muka 

Interaksi antar anggota akan menciptakan sinergi yang 

menguntungkan kepada semua anggota. Inti sinergi adalah menghargai 
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perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan masing-

masing anggota. 

4. Komunikasi antar anggota 

Setiap siswa perlu dibekali keterampilan berkomunikasi yang 

efektif seperti bagaimana menyanggah pendapat orang lain tanpa 

menyinggung perasaannya. Keterampilan ini memerlukan proses panjang, 

namun siswa perlu menempuh proses ini untuk memperkaya pengalaman 

belajar dan membina perkembangan mental dan emosional siswa. 

5. Evaluasi proses kelompok 

Pengajar perlu mengevaluasi proses kerja kelompok agar 

selanjutnya siswa bisa bekerjasama aktif. 

Setiap metode pembelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan, 

begitu juga dengan cooperative learning. Menurut Slavin dalam Hartati 

(1997:21), cooperative learning mempunyai kelebihan dan kekurangan 

sebagai berikut 

Kelebihan 
1. Dapat mengembangkan prestasi siswa, baik hasil tes yang dibuat guru 

maupun tes baku. 
2. Rasa percaya diri siswa meningkat, siswa merasa lebih terkontrol untuk 

keberhasilan akademisnya. 
3. Strategi kooperatif memberikan perkembangan yang berkesan pada 

hubungan interpersonal diantara anggota kelompok yang berbeda etnis. 
     Kekurangan 

1. Apabila guru terlena tidak mengingatkan siswa agar selalu menggunakan 
keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok, maka dinamika 
kelompok akan macet. 

2. Apabila jumlah kelompok tidak diperhatikan yaitu kurang dari empat, 
misalnya tiga maka seorang akan cenderung menarik diri dan kurang 
beriur pendapat saat diskusi. apabila anggota kelompok lebih dari lima 
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maka kemungkinan ada yang tidak mendapatkan tugas, sehingga hanya 
membonceng dalam penyelesaian tugas. 

3. Apabila ketua kelompok tidak dapat mengatasi konflik-konflik yang 
timbul secara konstruktif, maka kerja kelompok akan kurang efektif  

 
Model pembelajaran kooperatif terdiri dari enam fase atau langkah 

utama. Pembelajaran dimulai dari guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

dan memotivasi siswa untuk belajar. Fase ini diikuti siswa dengan penyajian 

informasi sering dalam bentuk teks bukan verbal. Selanjutnya siswa 

dikelompokkan ke dalam tim-tim belajar. Tahap ini diikuti bimbingan guru 

pada saat siswa bekerjasama menyelesaikan tugas mereka. Fase terakhir dari 

pembelajaran kooperatif yaitu penyajian hasil akhir kelompok dan mengetes 

apa yang mereka pelajari serta memberikan penghargaan terhadap usaha-

usaha kelompok maupun individu. Keenam fase tersebut dapat dirangkum 

dalam tabel berikut ini.  

Tabel 1 
Langkah-langkah Model Pembelajaran Kooperatif 

 
Fase Tingkah laku Guru 

Fase-1 
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 
pelajaran yang ingin dicapai pada 
pelajaran tersebut dan memotivasi siswa 
belajar 

Fase-2 
Menyajikan informasi 

Guru menyajikan informasi kepada 
siswa dengan jalan demonstrasi atau 
lewat bahan bacaan 

Fase-3 
Mengorganisasi siswa ke 
dalam kelompok-kelompok 
belajar  

Guru menjelaskan kepada siswa 
bagaimana caranya membentuk 
kelompok belajar dan membantu setiap 
kelompok agar melakukan transisi 
secara efisien 

Fase-4 
Membimbing kelompok 
bekerja dan belajar 

Guru membimbing kelompok-kelompok 
belajar pada saat mereka mengerjakan 
tugas mereka 
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Fase 5 
Evaluasi 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi yang telah dipelajari atau masing-
masing kelompok mempresentasikan 
hasil kerjanya. 

Fase-6 
Memberikan penghargaan 

Guru mencari cara-cara untuk 
menghargai baik upaya maupun hasil 
balajar individu dan kelompok 

Sumber: Karuru 2001 
 

Model pembelajaran kooperatif ada berbagai macam, menurut Nur dan 

Wikandari (2000:26-30) beberapa diantaranya yang paling luas dievaluasi 

adalah sebagai berikut 

1. Student Teams Achievement Divisions (STAD) atau tim siswa kelompok 

prestasi 

2. Teams-Games-Tournaments (TGT) atau Pertandingan-Permainan-Tim 

3. Team Assisted Individualization (TAI) atau Pengajaran Individual 

Dibantu 

4. Cooperatif Integrated Reading and Composition (CIRC) atau Pengajaran 

kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis 

5. Jigsaw 

6. Learning Together atau Belajar Bersama 

7. Group Investigation atau Belajar Kelompok 

 

C. Pembelajaran Kooperatif tipe Student Teams Achievement Divisions 

“STAD terdiri dari siklus kegiatan pengajaran biasa yaitu 1) mengajar, 

menyajikan pembelajaran 2) bekerja dalam tim, siswa bekerja dalam tim 

dengan dipandu lembar kegiatan untuk menuntaskan materi pelajaran 3) tes, 
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siswa mengerjakan kuis atau tugas lain secara individual 4) penghargaan tim, 

skor tim dihitung berdasarkan skor peningkatan anggota tim” (Nur dan 

Wikandari 2000:31). 

Dalam STAD siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 

empat orang yang merupakan campuran menurut tingkat prestasi, jenis 

kelamin dan suku. Guru menyajikan pembelajaran dan kemudian siswa 

bekerja dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah 

menguasai pelajaran tersebut. Seluruh siswa dikenai kuis tentang materi 

tersebut, waktu kuis ini mereka tidak dapat saling membantu. Skor siswa 

dibandingkan dengan rata-rata skor yang lalu, dan poin diberikan berdasarkan 

seberapa jauh siswa menyamai atau melampaui prestasi yang lalu. Poin tiap 

anggota tim ini dijumlah untuk mendapatkan skor tim  

Untuk melaksanakan pembelajaran kooperatif STAD perlu 

memperhatikan langkah-langkahnya, menurut Nur dan Wikandari (2000:32-

35) langkah-langkah STAD adalah sebagai berikut 

1. Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, kemudian membagi 

siswa ke dalam kelompok masing-masing terdiri dari 4-5 orang. Caranya 

dengan mengurutkan siswa berdasarkan nilai akademis lalu dibagi menjadi 

empat bagian. Ambil satu siswa dari empat bagian untuk dibentuk menjadi 

kelompok  

2. Bagikan LKS atau materi belajar lain, tugas tim adalah menguasai materi 

secara tuntas. Anjurkan agar siswa pada setiap tim bekerja berpasangan, 
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pastikan siswa memahami LKS itu untuk belajar bukan diisi saja lalu 

dikumpulkan.  

3. Pada saat siswa bekerja dalam tim guru berkeliling kelas sambil 

memberikan pujian kepada tim yang bekerja secara baik .  

4. Setelah selesai, siswa diberikan lembar kunci jawaban untuk mengecek 

pekerjaan mereka sendiri, beri kesempatan siswa untuk saling menjelaskan 

jawaban mereka bukan hanya mencocokkan jawaban mereka dengan 

lembar kunci jawaban. Apabila siswa memiliki pertanyaan mintalah 

mereka mengajukannya kepada teman satu tim sebelum mengajukan 

kepada guru.  

5. Siswa mengerjakan tes secara individu, kemudian guru membuat skor tim 

dan skor individu. Skor tim didapat dari jumlah keseluruhan poin yang 

disumbangkan masing-masing anggota tim dibagi jumlah anggota tim. 

Guru mengumumkan skor tim secara tertulis di papan pengumuman  

Adapun cara menentukan skor tim adalah sebagai berikut  

Langkah 1 
Menetapkan skor dasar setiap siswa diberikan skor dasar 

berdasarkan skor kuis yang lalu 
Langkah 2 
Menghitung skor kuis sekarang siswa memperoleh poin untuk kuis 

yang berkaitan dengan pelajaran 
terkini 

Langkah 3 
Menghitung skor perkembangan siswa mendapat poin perkembangan 

yang besarnya ditentukan apakah 
skor kuis terkini mereka menyamai 
atau melampaui skor dasar mereka 
dengan menggunakan skala dibawah 
ini 
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Tabel 2 

Skor Perkembangan Siswa 
 

Skor Perkembangan Poin 

Lebih dari 10 poin dibawah skor dasar 0 

1-10 poin dibawah skor dasar 10 

1-10 poin diatas skor dasar 20 

Lebih dari 10 poin diatas skor dasar 30 

Nilai sempurna (tanpa memperhatikan skor dasar) 30 

 Sumber: Ibrahim 2001:57 
 
 
D. Hasil Belajar 

“Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar” (Dimyati 2002:3) hasil belajar merupakan hasil dari 

penilaian proses belajar siswa yang dilakukan guru. Apabila pengertian belajar 

adalah proses yang menghasilkan perubahan tingkah laku maka hasil belajar 

adalah  perubahan tingkah laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada dua yaitu faktor 

dari dalam diri siswa dan faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor 

lingkungan. Menurut Sudjana (1989:39) faktor yang datang dari diri siswa 

terutama kemampuan yang dimiliki siswa, motivasi belajar, minat dan 
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perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial ekonomi, faktor 

psikis dan fisik.  

Sedangkan faktor dari luar diri siswa adalah kualitas pengajaran atau 

tinggi rendahnya proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan 

pembelajaran  

 

E. Mengelola Kartu Piutang 

1. Piutang adalah tuntutan atau klaim perusahaan kepada pihak lain, baik 

terhadap perseorangan maupun terhadap suatu badan usaha yang terjadi 

karena adanya suatu transaksi. 

Piutang dikelompokkan menjadi  

a. Piutang dagang 

Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai 

akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit dimana tagihan 

tidak disertai dengan adanya surat perjanjian secara formal, akan tetapi 

karena adanya unsur kepercayaan dan kebijakan perusahaan 

b. Piutang non dagang 

Piutang Non dagang dalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang 

terjadi bukan karena transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. 

Yang termasuk piutang non dagang adalah 

1) Piutang biaya 

2) Piutang penghasilan 

3) Uang muka pembelian 

4) Piutang lain-lain 
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c.  Piutang wesel 

Piutang wesel adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang 

menggunakan perjanjian secara tertulis dengan wesel atau promes 

2. Prosedur pencatatan piutang 

Prosedur pencatatan piutang dimaksudkan untuk mancatat mutasi piutang 

perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi atau perubahan piutang 

disebabkan adanya transaksi penjualan secara kredit, penerimaan kas dari 

debitor, retur penjualan dan penghapusan piutang. 

3. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang 

menyangkut perubahan piutang : jurnal penjualan, jurnal retur penjualan, 

jurnal umum, jurnal penerimaan kas 

4. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan ke dalam kertas piutang : faktur 

penjualan, memo kredit, bukti memorial, bukti kas masuk. 

5. Kartu Piutang 

Kartu piutang adalah catatan akuntansi yang berupa buku pembantu yang 

berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap pelanggan. 

Berikut ini adalah contoh kartu piutang 

Kartu Piutang 
No Rekening Lembar ke 
Nama Syarat 
Alamat  Batas Kredit 
  

Mutasi Saldo Tgl Keterangan Fol Debit Kredit Debit Kredit
       

 Sumber: Utami 2006:47 
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6. Metode penghapusan piutang 

Apabila terdapat piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih dan 

berbagai upaya yang telah dilakukan, maka selanjutnya diputuskan untuk 

melakukan penghapusan piutang tersebut. 

Ada dua metode penghapusan piutang 

a. Metode langsung 

b. Metode tidak langsung 

Keterangan Metode langsung Metode tak langsung 
Pada tiap akhir tahun Tidak dicatat Beban Kerugian piutang 

Cad.Kerugian 
piutang 

Debitor menyatakan 
tidak bisa melunasi 

Beban kerugian piutang
Piutang dagang 

Cad. Kerugian piutang 
Piutang dagang 

Debitor menyatakan 
sanggup melunasi 
utangnya kembali 

Piutang dagang 
Beban kerugian 
piutang 

Piutang dagang 
Cad kerugian piutang 

Kreditor menerima 
pelunasan piutang dari 
debitor 

Kas  
Piutang dagang 

Kas  
Piutang dagang 

Sumber: Utami 2006:47 
 

F. Hubungan pembelajaran kooperatif  STAD dengan kompetensi 
mengelola kartu piutang 

 
Dalam mempelajari mata diklat produktif akuntansi siswa perlu 

memiliki pemikiran yang komprehensif karena antar kompetensi satu dengan 

yang lain saling berkaitan. Karena didalam mata diklat produktif akuntansi 

membahas gabungan dari akuntansi keuangan, akuntansi biaya dan sistem 

akuntansi sehingga siswa tidak hanya bisa menjurnal tetapi juga harus 

memahami prosedur terjadinya suatu transaksi keuangan serta fungsi-fungsi 

perusahaan yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Apalagi mata diklat 
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akuntansi tidak hanya penguasaan konsep tetapi juga praktek dilapangan  

sehingga kemampuan memecahkan masalah menjadi bekal yang penting bagi 

siswa 

Kaitannya dengan pembelajaran kooperatif STAD, bahwa STAD 

cocok digunakan untuk tugas-tugas belajar yang kompleks seperti pemecahan 

masalah, berpikir kritis. Dengan menggunakan STAD siswa lebih memilki 

kemungkinan tingkat berpikir yang lebih tinggi selama dan setelah diskusi 

daripada bekerja secara individu atau kompetisi. Dengan STAD siswa dilatih 

untuk mampu bekerjasama dalam memecahkan masalah serta memahami 

materi yang memerlukan analisa tinggi. Dengan demikian  dapat disimpulkan 

pembelajaran kooperatif STAD sesuai dengan mata diklat produktif akuntansi 

dalam hal ini kompetensi mengelola kartu piutang 

G. Kerangka teoritik 

Keberhasilan proses belajar mengajar di kelas tercermin dalam hasil 

belajar siswa. Agar hasil belajar siswa optimal ditentukan oleh aktivitas proses 

belajar mengajar tersebut terutama bagaimana aktivitas siswa sebagai subjek 

belajar. 

Dalam hal ini guru sebagai pengelola proses belajar mengajar 

mempunyai peranan penting dalam menciptakan proses belajar mengajar yang 

efektif. Menurut Uzer Usman (2002:21-33) dalam menciptakan kondisi 

belajar mengajar yang efektif setidaknya ada lima jenis variabel yang 

menentukan keberhasilan belajar siswa  
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1. Melibatkan siswa secara aktif 

Mengajar adalah membimbing kegiatan belajar siswa sehingga ia 

mau belajar. Dengan demikian aktivitas murid sangat diperlukan dalam 

kegiatan belajar sehingga muridlah yang seharusnya banyak aktif.  

Pada kenyataanya disekolah seringkali guru yang aktif sedangkan 

murid tidak diberi kesempatan untuk aktif. John Dewey mengemukakan 

betapa pentingnya aktivitas murid dalam proses belajar mengajar melalui 

metode proyeknya dengan semboyan learning by doing. 

2. Menarik minat dan perhatian siswa  

Kondisi belajar mengajar yang efektif adalah adanya minat dan 

perhatian siswa dalam belajar. Minat ini besar sekali pengaruhnya 

terhadap belajar sebab dengan minat seseorang akan melakukan sesuatu 

yang diminatinya. 

William James (1980) melihat bahwa minat merupakan faktor utama 

yang menentukan derajat keaktifan siswa. Guru hendaknya berusaha 

membangkitkan minat anak terhadap belajar. 

3. Membangkitkan motivasi siswa 

Motif adalah daya dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk 

melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah suatu proses untuk 

menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku. Tugas guru 

adalah membangkitkan motivasi anak sehingga ia mau melakukan belajar. 
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4. Prinsip Individualitas 

Salah satu masalah utama dalam pendekatan belajar mengajar ialah 

masalah perbedaan individual.setiap guru memahami bahwa tidak semua 

murid dapat mempelajarai apa-apa yang ingin dicapai oleh guru. Biasanya 

perbedaan individual itulah yang dijadikan kambing hitam. 

Menurut Bloom (1976), jika guru memahami persyaratan kognitif 

dan ciri-ciri sikap yang diperlukan untuk belajar seperti minat dan konsep 

diri pada siswa-siswanya, dapat diharapkan sebagian besar siswa akan 

dapat mencapai taraf penguasaan sampai 75% dari yang diajarkan. Oleh 

sebab itu, hendaknya guru mampu menyesuaikan proses belajar-mengajar 

dengan kebutuhan-kebutuhan siswa secara individual tanpa harus 

mengajar secara individual. 

Perbedaan individual adalah hal yang tidak bisa dihindari guru, oleh 

karena itu setidaknya guru menyadari bahwa setiap anak didiknya  berbeda 

dan memaklumi apabila ada siswa yang cepat menerima dan memahami 

pelajaran namun ada siswa yang lambat dalam menerima pelajaran. 

5. Peragaan dalam pengajaran 

Belajar yang efektif harus dimulai dengan pengalaman langsung atau 

pengalaman konkret dan menuju pengalaman yang lebih abstrak. Belajar 

akan lebih efektif jika dibantu alat peraga pengajaran daripada bila siswa 

belajar tanpa dibantu dengan alat pengajaran.  
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Berdasarkan hal diatas aktivitas siswa sangat diperlukan dalam proses 

belajar mengajar, siswalah yang seharusnya aktif, guru hanya memberikan 

motivasi, menarik minat dan perhatian siswa, menyediakan fasilitas agar siswa 

dapat belajar. 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD siswa dikondisikan dalam 

setting kelas kooperatif, dimana siswa lebih banyak belajar dari satu teman ke 

teman yang lain daripada belajar dari guru. Dalam kelompok tersebut siswa 

terlibat dalam diskusi, memecahkan masalah, saling membagi tugas  dan 

saling membantu untuk menuntaskan materi, sehingga akan menyebabkan 

siswa lebih aktif dalam mencari dan menemukan pengetahuannya. Dengan 

demikian hasil belajar siswa diharapkan dapat meningkat dan lebih optimal. 

Agar implementasi pembelajaran kooperatif STAD berhasil perlu 

didukung oleh materi yang tepat. Sesuai karakteristik pembelajaran kooperatif 

STAD diatas yaitu berdiskusi, memecahkan masalah dan saling membantu 

untuk menuntaskan materi secara kelompok yang heterogen maka materi 

hendaknya dipilih yang memerlukan penguasaan konsep, pemecahan masalah 

dan kemampuan dalam praktek. Mata diklat Produktif salah satunya adalah 

kompetensi mengelola kartu piutang adalah mata diklat yang memerlukan 

penguasaan konsep dan kemampuan untuk mempraktekkan dilapangan, 

sehingga apabila digunakan dalam pembelajaran kooperatif STAD sangat 

sesuai. 
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H. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis tindakan sebagai 

berikut : 

Implementasi pembelajaran kooperatif Student Team Achievement 

Divisions (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata diklat 

produktif kompetensi mengelola kartu piutang kelas XI Akuntansi semester I 

di SMK Cut Nya’ Dien Genuk  Semarang  Tahun Pelajaran 2006/2007 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 
A. Setting Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SMK Cut Nya’ Dien yang terletak di 

JL. Wolter Monginsidi No.99 Genuk, Semarang. SMK Cut Nya’ Dien 

memiliki tiga jurusan yaitu Akuntansi, Administrasi Perkantoran dan 

Penjualan. Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI Akuntansi 3 yang siswanya 

berjumlah 36 siswa terdiri dari 11 orang laki-laki dan 28 orang perempuan. 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini untuk menjawab 

permasalahan diatas adalah faktor siswa, yaitu kemampuan siswa dalam 

memahami mata diklat produktif akuntansi kompetensi mengelola penagihan 

piutang. Kedua adalah faktor guru yaitu kemampuan dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran dikelas apakah sudah sesuai dengan tingkat 

kemampuan siswa dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 

 

B. Faktor yang Diteliti 

Faktor yang diteliti dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

kooperatif Student Team Achievement Divisions (STAD) 

 

C. Desain penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian ini 

bermaksud meminimalkan kesalahan siswa dalam memahami mata diklat 
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akuntansi kompetensi mengelola penagihan piutang. Sebagai tahap awal 

sebelum mengadakan penelitian adalah merencanakan apa yang akan 

dilaksanakan dalam penelitian nanti. Oleh karena itu diadakan observasi dan 

test awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa dalam memahami 

kompetensi mengelola penagihan piutang. Hasil observasi dan test tersebut 

dijadikan pedoman awal untuk mengetahui tindakan apa yang dilaksanakan. 

Penelitian ini akan dilakukan sebanyak tiga siklus dimana tiap tiap 

siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, serta analisis 

dan refleksi. Siklus I bermaksud mengetahui pemahaman siswa mengenai 

piutang dan penghapusan piutang, sekaligus refleksi untuk melanjutkan siklus 

berikutnya (siklus II), siklus II untuk mengetahui peningkatan pemahaman 

siswa terhadap materi yang telah disampaikan serta kemampuan siswa 

membuat kartu piutang dan rekapitulasi piutang, siklus III bermaksud untuk 

memberikan pemahaman materi lebih dalam terhadap materi yang telah 

disampaikan kepada siswa.  

Adapun perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi tiap 

tiap siklus adalah sebagai berikut 

1. Siklus I 

a. Perencanaan 

1) Membuat rencana pembelajaran kooperatif STAD sub kompetensi 

mempersiapkan pengelolaan kartu piutang dan mengidentifikasi 

data mutasi piutang. 
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2) Membuat daftar kelompok siswa berdasarkan hasil belajar mid 

semester  

3) Membuat lembar kerja siswa tentang pengertian, ciri, dan bentuk 

piutang serta prosedur pencatatannya dan mengidentifikasi mutasi 

piutang. 

4) Membuat lembar observasi siswa untuk mengamati aktivitas 

belajar siswa selama pembelajaran  

5)  Membuat lembar evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa 

mengenai pengertian, ciri, dan bentuk piutang serta prosedur 

pencatatannya dan mengidentifikasi mutasi piutang. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah melaksanakan 

skenario pembelajaran yang telah direncanakan yaitu pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 

1) Guru memberikan pre-test tentang pengertian, pengelompokkan 

piutang dan prosedur pencatatannya. 

2) Guru menjelaskan sekilas tentang materi piutang dan menjelaskan 

tujuan pembelajaran kepada siswa 

3) Guru  memotivasi siswa dengan memberi pertanyaan apa arti 

piutang. 

4) Guru mengelompokkan siswa dan membagi lembar kerja siswa 
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5) Guru memotivasi siswa harus aktif bekerjasama dan berdiskusi 

dalam mengerjakan lembar kerja tersebut. 

6) Guru memberikan kunci jawaban dan menyuruh siswa 

mencocokkan hasil diskusi dengan kunci jawaban 

7) Guru memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya dan menyimpulkan jawaban-jawaban siswa. 

8) Guru mengadakan evaluasi untuk membuat skor individu dan skor 

kelompok 

c. Observasi 

 Pada tahap ini dilakukan observasi terhadap pelaksanaan 

tindakan dengan lembar observasi siswa 

d. Refleksi 

 Hasil observasi dikumpulkan dan dianalisis. Hal ini 

dimaksudkan untuk mencari solusi sebagai pemecahan masalah yang 

timbul dalam pelaksanaan tindakan. Hasil analisis data ini akan 

menjadi pedoman untuk merencanakan siklus berikutnya 

2. Siklus II 

a. Perencanaan 

1) Membuat rencana pembelajaran kooperatif STAD sub kompetensi 

membukukan data piutang ke masing-masing kartu piutang. 

2) Membuat lembar kerja siswa tentang memindahkan piutang dari 

jurnal umum ke kartu piutang. 
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3) Membuat lembar observasi siswa untuk mengamati aktivitas 

belajar siswa selama pembelajaran.  

4) Membuat lembar evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa 

cara memindahkan piutang dari jurnal umum ke kartu piutang. 

b. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah melaksanakan 

rencana pembelajaran  

1) Guru menjelaskan sekilas tentang kartu piutang dan menjelaskan 

tujuan pembelajaran kepada siswa 

2) Guru memotivasi siswa dengan memberi pertanyaan mengapa 

perusahaan harus membuat kartu piutang. 

3) Guru mengelompokkan siswa dan membagi lembar kerja siswa  

4) Guru memotivasi siswa harus aktif bekerjasama dan berdiskusi 

dalam mengerjakan lembar kerja tersebut 

5) Guru memberikan kunci jawaban dan menyuruh siswa 

mencocokkan hasil diskusi dengan kunci jawaban 

6) Guru memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya dan menyimpulkan jawaban-jawaban siswa 

7) Guru mengadakan evaluasi untuk membuat skor individu dan skor 

kelompok 
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c. Observasi 

 Pada tahap ini dilakukan observasi terhadap pelaksanaan 

tindakan dengan lembar observasi siswa yang sudah disiapkan 

d. Refleksi 

 Hasil observasi dikumpulkan dan dianalisis. Hal ini 

dimaksudkan untuk mencari solusi sebagai pemecahan masalah yang 

timbul dalam pelaksanaan tindakan. Hasil analisis data ini akan 

menjadi pedoman untuk merencanakan siklus berikutnya 

3. Siklus III 

a. Perencanaan 

1) Membuat rencana pembelajaran sub kompetensi melakukan 

konfirmasi saldo piutang dan menyusun laporan rekapitulasi 

piutang. 

2) Membuat lembar kerja siswa mengenai cara membuat konfirmasi 

piutang 

3) Membuat lembar observasi siswa untuk mengamati aktivitas 

belajar siswa selama pembelajaran  

4) Membuat lembar evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa 

cara memindahkan piutang dari jurnal umum ke kartu piutang dan 

merekapitulasi piutang. 
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b. Pelaksanaan tindakan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini adalah melaksanakan 

skenario pembelajaran yang telah direncanakan yaitu pembelajaran 

kooperatif tipe STAD 

1) Guru menjelaskan sekilas tentang rekapitulasi piutang dan 

menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa 

2) Guru memotivasi siswa dengan memberi pertanyaan mengapa 

perusahaan harus membuat konfirmasi piutang 

3) Guru mengelompokkan siswa dan membagi lembar kerja siswa  

4) Guru memotivasi siswa harus aktif bekerjasama dan berdiskusi 

dalam mengerjakan lembar kerja tersebut 

5) Guru memberikan kunci jawaban dan menyuruh siswa 

mencocokkan hasil diskusi dengan kunci jawaban 

6) Guru memberi kesempatan siswa untuk menyampaikan 

pendapatnya dan menyimpulkan jawaban-jawaban siswa 

7) Guru mengadakan evaluasi untuk membuat skor individu dan skor 

kelompok 

c. Observasi 

 Pada tahap ini dilakukan observasi terhadap pelaksanaan 

tindakan dengan instrumen yang sudah disiapkan 
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d. Refleksi 

 Hasil observasi dikumpulkan dan dianalisis. Siklus telah 

selesai 

 

D. Data dan Cara Pengambilannya 

1. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah siswa dan lingkungan yang mendukung. 

2. Data  

a. Hasil Belajar Siswa 

b. Rencana pembelajaran 

c. Hasil observasi pelaksanaan pembelajaran 

d. Jurnal harian 

3. Cara Pengambilan Data 

a. Data tentang hasil belajar siswa diambil dengan memberikan tes 

kepada siswa 

b. Data tentang situasi belajar mengajar pada saat dilaksanakannya 

tindakan diambil dengan lembar observasi  

c. Data tentang keterkaitan antara perencanaan dan pelaksanaan didapat 

dari rencana pembelajaran dan lembar observasi. 
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E. Validitas dan Reliabilitas Tes 

“Data yang baik adalah data yang valid dan reliable. Oleh sebab itu 

untuk mendapatkan data yang baik perlu disusun instrument yang baik 

(artinya instrument yang valid dan reliable)” (Andreas 2000:32). 

Dalam penelitian tindakan kelas dikenal dengan practical 

validity/reliability, artinya sepanjang anggota kelompok memutuskan bahwa 

instrument dinyatakan valid dan reliable, maka dapat digunakan. Dengan 

demikian kepercayaan (trustworthiness) suatu hasil penelitian tindakan benar-

benar dibangun oleh kualitas proses kolaborasi oleh masing-masing anggota 

kelompok (Supardi 2006:128). 

 

F. Metode Analisis Data  

Menurut Supardi (2006:131), ada dua jenis data yang dikumpulkan dalam 

penelitian tindakan kelas yaitu 

1. Data kuantitatif (nilai hasil belajar siswa) yang dapat dianalisis secara 

deskriptif. 

2. Data kualitatif yaitu data data yang berupa informasi berbentuk kalimat 

yang memberi gambaran tentang ekspresi siswa tentang tingkat 

pemahaman terhadap suatu mata pelajaran (kognitif), pandangan atau 

sikap siswa terhadap metode belajar yang baru (afektif), aktifitas siswa 

mengikuti pelajaran , perhatian, antusias dalam belajar, kepercayaan diri, 

motivasi belajar dan sejenisnya, dapat dianalisis dengan kualitatif. 

Data yang dihitung dengan teknik kuantitatif adalah sebagai berikut 
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1. Data nilai hasil belajar siswa dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Nilai =      ∑ Jawaban benar        x 100             (Slameto, 2001:189) 
  ∑ Seluruh soal   

2. Data hasil observasi dihitung dengan rumus 

Nilai =      ∑ Skor perolehan        x 100             (Diknas, 2003:14) 
  ∑ Skor maksimal 

3. Data tentang ketuntasan belajar  

Ketuntasan belajar dihitung dengan menggunakan rumus deskriptif 

persentase  

% =  
N
n       x 100 %        (Ali, 1984:184) 

% = persentase 

n = Jumlah skor yang diperoleh dari data 

N = Jumlah skor maksimal 

 
4. Membuat rekapitulasi nilai hasil belajar sebelum dan sesudah tindakan 

(siklus I, II, III) 

5. Lembar observasi siswa 

Lembar observasi siswa digunakan untuk menilai kemampuan 

afektif siswa. Dalam penilaian hasil belajar afektif siswa digunakan skala 

dengan rentang 1 sampai dengan 5. Dengan demikian jika dalam 

penelitian ada 7 aspek yang harus diamati, maka skor maksimum adalah 

35 dan skor minimum adalah 7. Apabila dibagi dalam empat kategori, 

maka siswa dengan skor: 

28 <  x   ≤ 35 kategori amat baik 
21 <  x   ≤ 28 kategori baik  
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14 <  x   ≤ 21 kategori kurang 
7   ≤  x  ≤ 14  kategori amat kurang 

 
Dengan x adalah skor yang diperoleh siswa (Priatiningsih 2004:13) 

 
Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data-data non tes yaitu 

data observasi, dan data jurnal. Data observasi dan data jurnal dianalisis 

dengan cara mendiskripsikan hasil pengamatan dan uraian dari jurnal kegiatan 

siswa, kemudian dikelompokkan berdasarkan aspek-aspek yang diteliti. 

 

G. Indikator Kinerja  

Untuk mengetahui keberhasilan penelitian ini dapat digunakan tolak ukur 

sebagai berikut: 

1. Sekurang-kurangnya 85% dari keseluruhan siswa yang ada dikelas 
tersebut memperoleh nilai 65 atau mencapai ketuntasan 65% (Mulyasa 
2004:99) 

2. Sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan siswa yang ada dikelas 
tersebut mencapai ketuntasan belajar afektif 60% (Priatiningsih 2004:14) 
dan psikomotorik 75% (Priatiningsih 2004:7). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian Tindakan Kelas ini dilaksanakan di SMK Cut Nya’ Dien 

Semarang di kelas XI Akuntansi 3 yang dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap 

siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi atau 

pengamatan dan refleksi 

1. Hasil Penelitian Siklus I 

Siklus I dilaksanakan dalam dua kali pertemuan, tiap pertemuan 

terdiri dari empat jam pelajaran masing-masing 45 menit. Siklus I terdiri 

dari beberapa tahap yaitu: 

a. Perencanaan 

Sebelum mengajar guru telah membuat rencana pembelajaran 

kooperatif STAD sub kompetensi mempersiapkan pengelolaan kartu 

piutang dan mengidentifikasi data mutasi piutang (lampiran 2), 

membuat daftar kelompok siswa berdasarkan hasil belajar mid 

semester (lampiran 8), lembar kerja siswa tentang pengertian, ciri, dan 

bentuk piutang serta prosedur pencatatannya dan mengidentifikasi 

mutasi piutang (lampiran 5), lembar observasi siswa untuk mengamati 

aktivitas belajar siswa selama pembelajaran (lampiran 9) dan lembar 

evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa mengenai pengertian, 

ciri, dan bentuk piutang serta prosedur pencatatannya dan 
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mengidentifikasi mutasi piutang (lampiran 10) serta modul. Guru 

memberitahu siswa bahwa materi mengelola kartu piutang nanti akan 

disampaikan menggunakan metode kooperatif STAD serta 

memberikan sedikit penjelasan mengenai metode tersebut. Guru 

memerintahkan siswa agar mempelajari materi mengelola kartu 

piutang karena akan diadakan pre-test sebelum materi disampaikan 

b. Pelaksanaan tindakan 

Dalam tahap ini, guru melaksanakan rencana pembelajaran yang telah 

dibuat sebelumnya. Diawal pembelajaran guru mengadakan pre-test 

untuk mengetahui kesiapan siswa menerima pelajaran dan digunakan 

sebagai skor awal.   

Selanjutnya guru memulai pembelajaran, guru menyampaikan 

tujuan pembelajaran dan menjelaskan sekilas apa yang harus dikuasai 

siswa setelah mempelajari materi mengelola kartu piutang. Kemudian 

guru melanjutkan pembelajaran dengan memberi pertanyaan mengenai 

arti piutang kepada siswa, guru memberi kesempatan siswa untuk 

menjawab dengan bahasa mereka sendiri setelah itu guru 

menyimpulkan pendapat-pendapat siswa. Hal ini dimaksudkan agar 

semua siswa memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep 

piutang. 

Selanjutnya guru mengelompokkan siswa menjadi delapan 

kelompok masing-masing terdiri dari 4-5 orang, pembentukan 

kelompok didasarkan hasil akademis siswa pada mid semester. Guru 
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memberi kesempatan siswa untuk memberi nama kelompok mereka 

sendiri. Guru menjelaskan tugas siswa dalam kelompok yaitu semua 

siswa harus bekerja sama untuk menuntaskan materi, siswa yang 

merasa mampu  harus mengajari siswa yang kurang mampu agar 

semua siswa dikelompoknya memahami materi tersebut. 

Guru membagikan lembar diskusi siswa, masing-masing 

kelompok mendapat dua buah. Guru memberi batasan untuk diskusi 

kelompok dan menganjurkan siswa memanfaatkan waktu yang tersedia 

semaksimal mungkin. 

Kemudian siswa bersama guru membahas jawabannya dan 

membuat kesimpulan. Pembelajaran dilanjutkan dengan tanya jawab 

tentang prosedur pencatatan piutang dan metode penghapusan piutang. 

Kemudian siswa melaksanakan test siklus 1 secara individu setelah itu 

guru memerintahkan siswa untuk membaca materi kartu piutang 

dirumah untuk persiapan pertemuan selanjutnya 

c. Pengamatan / Observasi 

Berdasarkan pelaksanaan siklus I diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Tes 

Pada siklus I dalam pembelajaran mengelola kartu piutang 

materi yang diberikan adalah piutang, prosedur pencatatan piutang 

dan metode penghapusan piutang. Dengan menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif STAD nilai rata-rata siswa mencapai 

59,23 dengan presentase ketuntasan belajar klasikal adalah 42, 
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86%. Perbandingan nilai hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 

siklus I dapat dilihat dalam tabel berikut 

Tabel 3. Data Hasil Belajar Kognitif Siswa Sebelum dan Akhir 
Siklus I 

No Hasil Tes Skor Awal Siklus I 

1 

2 

3 

4 

Nilai tertinggi 

Nilain terendah 

Rata-rata nilai tes 

Persentase ketuntasan 

belajar klasikal 

80 

10 

46,49 

11,43% 

90 

23 

59,23 

42,86% 

Sumber: Pengolahan data hasil belajar kognitif siklus I (Lampiran 10) 

2) Lembar Observasi Siswa  

Hasil afektif siswa menggunakan model pembelajaran kooperatif 

STAD pada siklus I dapat dilihat dalam tabel  berikut ini:  

Tabel 4. Data Hasil Aktivitas Belajar Siswa Pada Akhir Siklus I 

No Kategori Hasil 

Belajar Afektif Siswa 

Jumlah siswa Persentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

Amat baik 

Baik 

Kurang 

Amat Kurang 

3 

13 

16 

3 

8,57 

37,14 

45,71 

8,57 

Sumber data: Pengolahan hasil aktivitas belajar siswa siklus I (lampiran 18) 

Pada siklus I siswa yang mencapai ketuntasan belajar 60% ada 16 

siswa. Dengan demikian ketuntasan klasikal hasil aktivitas belajar 

siswa pada siklus I  45,7%. 

d. Refleksi 

Dalam siklus I, keadaan proses belajar mengajar masih ditemukan 

banyak kekurangan karena siswa masih dalam tahap penyesuaian 
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dengan metode kooperatif STAD. Dibawah ini adalah kelebihan dan 

kekurangan proses pembelajaran melalui metode STAD pada siklus I 

sebagai berikut: 

1) Kelebihan 

a) Seluruh siswa mendengarkan dengan seksama ketika guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan materi 

piutang secara klasikal. 

b) Siswa-siswa mampu mengendalikan diri pada saat pembentukan 

kelompok dan tidak terjadi kegaduhan serta protes karena 

ketidakcocokan terhadap teman satu kelompok. 

2) kekurangan 

a) 31% siswa masih terlihat diam, tidak terlibat dalam diskusi 

kelompok.  

b) Beberapa siswa antara kelompok V dan VI sering mengobrol. 

c) Kelompok I dan IV berdiskusi dengan suara keras sehingga 

mengganggu kelompok lain.  

d) Siswa yang bertanya 20% dan yang menjawab pertanyaan 25%. 

e) Siswa kurang aktif mengerjakan tugas sebesar 28%. 

Secara kesulurahan hasil pelaksanaan siklus I sebagai berikut : 

1) Nilai rata-rata siklus 59,23 dengan ketuntasan klasikal 42,86% 

2) Dari segi kognitif ada 21 siswa yang belum tuntas 

3) Dari hasil aktivitas belajar siswa, sebanyak 16 siswa dinyatakan 

tuntas dan sebanyak 19 siswa dinyatakan tidak tuntas 
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2. Hasil Penelitian Siklus II 

Siklus II dilaksanakan dalam satu kali pertemuan terdiri dari empat 

jam pelajaran masing-masing 45 menit. Siklus II terdiri dari beberapa 

tahap yaitu: 

a. Perencanaan 

Sebelum mengajar guru telah membuat rencana pembelajaran 

kooperatif STAD sub kompetensi membukukan data piutang ke 

masing-masing kartu piutang (lampiran 3), lembar kerja siswa tentang 

memindahkan piutang dari jurnal umum ke kartu piutang (lampiran 6), 

lembar observasi siswa untuk mengamati aktivitas belajar siswa 

selama pembelajaran (lampiran 9) dan lembar evaluasi untuk 

mengetahui pemahaman siswa cara memindahkan piutang dari jurnal 

umum ke kartu piutang (lampiran 11) serta modul.  

b. Pelaksanaan tindakan 

  Guru mengawali dengan tanya jawab tentang metode 

penghapusan piutang dan menjelaskan perbedaan kedua metode 

penghapusan piutang serta dalam kondisi bagaimana perusahaan 

menggunakan salah satu metode tersebut. Setelah itu guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan sekilas tentang 

kartu piutang. Guru menjelaskan hal-hal apa saja yang harus ada dalam 

kartu piutang 
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Guru memerintahkan siswa untuk membentuk kelompok dan 

memotivasi siswa agar bekerja sama dengan lebih baik. Guru 

menjelaskan bahwa siswa harus mementingkan keberhasilan 

kelompoknya karena keberhasilan seseorang bukan karena dirinya 

sendiri namun juga karena orang lain yang membantu. Guru membagi 

lembar kerja siswa, siswa membahas bagaimana mencatat transaksi di 

jurnal umum dan memindahkannya ke kartu piutang. 

Kemudian siswa bersama guru membahas jawabannya dan 

membuat kesimpulan. Siswa melaksanakan test siklus 2 secara 

individu setelah itu guru memerintahkan siswa untuk membaca materi 

membuat konfirmasi piutang dan rekapitulasi piutang dirumah untuk 

persiapan pertemuan selanjutnya 

c. Pengamatan / Observasi 

1) Tes 

Pada siklus II dalam pembelajaran mengelola kartu piutang 

materi yang diberikan adalah prosedur pencatatan ke dalam kartu 

piutang. Dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif 

STAD nilai rata-rata siswa mencapai 69,09 dengan presentase 

ketuntasan belajar klasikal adalah 71,42%. Perbandingan nilai hasil 

belajar siswa siklus II dapat dilihat dalam tabel berikut 

Tabel 5. Data Hasil Belajar Kognitif Siswa Akhir Siklus II 

No Hasil Tes Skor Awal Siklus I Siklus II 

1 

2 

Nilai tertinggi 

Nilain terendah 

80 

10 

90 

23 

80 

35 
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3 

4 

Rata-rata nilai tes 

Persentase 

ketuntasan belajar 

klasikal 

46,49 

11,43% 

59,23 

42,86% 

69,09 

71,42% 

Sumber: Pengolahan data hasil belajar kognitif siklus II (Lampiran 15) 

2) Lembar Observasi 

Hasil observasi aktivitas belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif STAD pada siklus II dapat dilihat dalam 

tabel  berikut ini:  

Tabel 6. Data Hasil Aktivitas Belajar Siswa Pada Akhir Siklus II 

No Kategori Hasil 

Belajar Afektif Siswa 

Jumlah siswa Persentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

Amat baik 

Baik 

Kurang 

Amat Kurang 

2 

17 

15 

1 

5,71 

48,57 

42,86 

2,86 

Sumber: Pengolahan data hasil aktivitas belajar siswa siklus II (Lampiran 19) 

Pada siklus II siswa yang mencapai ketuntasan belajar 60% ada 22 

siswa. Dengan demikian ketuntasan klasikal hasil aktivitas belajar 

pada siklus II 62,8 %. 

d. Refleksi 

Dalam siklus II mulai tampak sedikit perubahan yang lebih baik. 

Dibawah ini adalah kelebihan dan kekurangan siklus II 

1) Kelebihan 

a) 95% siswa berdiskusi dengan lebih baik di kelompoknya.  
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b) Siswa yang bertanya meningkat menjadi 25% dan yang menjawab 

pertanyaan meningkat menjadi 31%. 

c) 45% siswa sudah dapat saling membimbing dan mangajari dengan 

lebih baik. 

2) Kekurangan 

a) Masih belum optimalnya kinerja kelompok disebabkan kurang lebih 

10% siswa aktif hanya apabila guru mengamati kerja kelompok 

b) Siswa yang kurang aktif mengerjakan tugas sebesar 11% 

Secara kesulurahan hasil pelaksanaan siklus II sebagai berikut : 

1) Nilai rata-rata siklus 69,09 dengan ketuntasan klasikal 42,86% 

2) Dari segi kognitif ada 10 siswa yang belum tuntas 

3) Dari hasil aktivitas belajar siswa, sebanyak 22 siswa dinyatakan tuntas 

dan sebanyak 13 siswa dinyatakan tidak tuntas 

 

3. Hasil Penelitian Siklus III 

Siklus III dilaksanakan dalam satu kali pertemuan terdiri dari 

empat jam pelajaran masing-masing 45 menit. Siklus III terdiri dari 

beberapa tahap yaitu: 

a. Perencanaan 

Sebelum mengajar guru telah membuat rencana pembelajaran 

sub kompetensi melakukan konfirmasi saldo piutang dan menyusun 

laporan rekapitulasi piutang (lampiran 4), lembar kerja siswa mengenai 

cara membuat konfirmasi piutang (lampiran 7), lembar observasi siswa 
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untuk mengamati aktivitas belajar siswa selama pembelajaran 

(lampiran 9) dan lembar evaluasi untuk mengetahui pemahaman siswa 

cara memindahkan piutang dari jurnal umum ke kartu piutang dan 

merekapitulasi piutang (lampiran 12) serta modul.   

b. Pelaksanaan tindakan 

Guru mengawali pembelajaran dengan tanya jawab mengenai 

materi metode penghapusan piutang dan kartu piutang untuk 

memastikan semua siswa sudah memahaminya. Kemudian guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan sekilas mengenai 

konfirmasi piutang. 

Guru menyuruh siswa untuk membentuk kelompok dan memberi 

kesempatan siswa untuk membaca materi konfirmasi dan rekapitulasi 

piutang sebelum berdiskusi. Kemudian guru membagi lembar kerja 

siswa dan menjelaskan bahwa antara sesama muslim harus saling 

membantu, islam menganjurkan agar berlomba-lomba dalam hal 

kebaikan, siswa yang sudah bisa agar mengajari siswa yang belum bisa 

begitu juga siswa yang belum bisa harus mau bertanya. Siswa 

membahas bagaimana mencatat transaksi di jurnal umum dan 

memindahkannya ke kartu piutang dan membuat rekapitulasi piutang. 

Selain itu siswa membahas prosedur konfirmasi piutang dan membuat 

satu contoh surat konfirmasi piutang. 
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Kemudian siswa bersama guru membahas jawabannya dan 

membuat kesimpulan. Siswa melaksanakan test siklus III secara 

individu. 

c. Pengamatan / Observasi 

1) Tes 

Pada siklus III dalam pembelajaran mengelola kartu 

piutang materi yang diberikan adalah prosedur pencatatan ke dalam 

kartu piutang. Dengan menerapkan metode pembelajaran 

kooperatif STAD nilai rata-rata siswa mencapai 81,23 dengan 

presentase ketuntasan belajar klasikal adalah 85,71%. 

Perbandingan nilai hasil belajar siswa siklus III dapat dilihat dalam 

tabel berikut 

Tabel 7. Data Hasil Belajar Kognitif Siswa Akhir Siklus III 

No Hasil Tes Skor Awal Siklus I Siklus II Siklus III 

1 

2 

3 

4 

Nilai tertinggi 

Nilain terendah 

Rata-rata nilai tes 

Persentase 

ketuntasan belajar 

klasikal 

80 

10 

46,49 

11,43% 

90 

23 

59,23 

42,86% 

80 

35 

69,09 

71,42% 

97 

56 

81,23 

85,71% 

Sumber: Pengolahan data hasil belajar kognitif siklus III (Lampiran 16) 

2) Lembar Observasi Siswa 

Hasil observasi aktivitas belajar siswa menggunakan model 

pembelajaran kooperatif STAD pada siklus III dapat dilihat dalam 

tabel  berikut ini: 
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Tabel 8. Data Hasil Aktivitas Belajar Siswa Pada Akhir Siklus III 

No Kategori Hasil 

Belajar Afektif Siswa 

Jumlah siswa Persentase 

(%) 

1 

2 

3 

4 

Amat baik 

Baik 

Kurang 

Amat Kurang 

2 

23 

10 

- 

5,71 

65,7 

28,57 

 

Sumber: Pengolahan data hasil aktivitas belajar siklus III (Lampiran 20) 
 
Pada siklus III siswa yang mencapai ketuntasan belajar 60% ada 27 

siswa. Dengan demikian ketuntasan klasikal hasil aktivitas belajar 

siswa  pada siklus III 77,14%. 

d. Refleksi 

Pada siklus III, proses pembelajaran sudah berjalan baik, siswa mampu 

bekerja sama secara baik sehingga tidak ditemukan kekurangan-

kekurangan yang sangat berarti. Hasil refleksi siklus III adalah sebagai 

berikut : 

1) 98% siswa dapat bekerjasama dan  berdiskusi dengan baik.  

2) Sebanyak 95% siswa dapat menyelesaikan tugas. 

3) Sebanyak 65% siswa dapat saling mengajari dan membimbing. 

4) Siswa yang bertanya sebesar 45% dan menjawab pertanyaan guru 

sebesar 48%. 

Secara kesulurahan hasil pelaksanaan siklus III sebagai berikut : 

1) Nilai rata-rata siklus 81,23 dengan ketuntasan klasikal 85,71% 

2) Dari segi kognitif ada 5 siswa yang belum tuntas 
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3) Dari hasil aktivitas belajar siswa, sebanyak 27 siswa dinyatakan 

tuntas dan sebanyak 8 siswa dinyatakan tidak tuntas 

 

B. PEMBAHASAN 
 

Berdasarkan data penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement Divisions (STAD) dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dengan nilai rata-rata tes 

siswa mengalami peningkatan setiap siklus. Pada siklus I nilai rata-rata 

mencapai 59,23, kemudian di siklus II nilai rata-rata tes mencapai 69,09 dan 

di siklus III nilai rata-rata tes mencapai 81,23. Pada siklus I ketuntasan belajar 

klasikal mencapai 42,86%, pada siklus II ketuntasan belajar klasikal sebesar 

71,24% dan pada siklus III ketuntasan belajar klasikal sebesar 85,71%. Pada 

siklus I dan II ketuntasan belajar klasikal belum mencapai indikator yang 

ditetapkan dalam penelitian ini yaitu sekurang-kurangnya 85% dari 

keseluruhan siswa yang ada di kelas tersebut memperoleh nilai 65 atau 

mencapai ketuntasan 65%, sehingga dilanjutkan ke siklus III untuk mencapai 

indikator tersebut. Pada siklus III ketuntasan belajar klasikal dapat mencapai 

85%, dengan demikian sudah mencapai indikator yang ditetapkan. 

Dalam hasil aktivitas belajar, siswa mencapai ketuntasan belajar 

klasikal 60 % pada siklus I ada 16 orang (45,7%), siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar klasikal 60% pada siklus II ada 22 orang (62,8%), 

sedangkan pada siklus III siswa yang mencapai ketuntasan belajar klasikal 

60% ada 27 orang (77,14%). Pada siklus I dan II ketuntasan belajar siswa 
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belum mencapai indikator yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu 

sekurang-kurangnya 75% dari keseluruhan siswa yang ada dikelas tersebut 

mencapai ketuntasan belajar 60%. Pada siklus III ketuntasan belajar siswa 

dapat mencapai indikator yang ditetapkan. 

Dalam siklus I dan II, hasil belajar kognitif dan aktivitas belajar 

siswa belum memenuhi indikator yang ditetapkan sehingga harus dilanjutkan 

dengan siklus III. Belum tercapainya indikator tersebut dikarenakan masih 

ditemukannya permasalahan-permasalahan pada siklus I dan II. Pada siklus I 

ditemukan permasalahan antara lain siswa mula-mula kurang dapat 

menyesuaikan diri dengan pembelajaran berkelompok, selain sudah terbiasa 

dengan pembelajaran yang teacher oriented, juga karena pembagian 

kelompok secara heterogen. Hal ini menyebabkan siswa yang kurang pandai 

belum dapat berinteraksi dengan siswa yang pandai, sedangkan siswa yang 

pandai belum mempunyai kesadaran untuk mengajak siswa yang kurang 

pandai agar bekerja secara aktif, kelompok yang mengalami hal ini adalah 

kelompok I, III, V dan VI. Selain itu banyak siswa yang enggan bertanya atau 

menjawab pertanyaan guru, siswa yang bertanya maupun yang menjawab 

pertanyaan masih didominasi oleh siswa yang pandai saja. Oleh karena itu 

guru melakukan perbaikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pada 

siklus II. Upaya yang dilakukan guru yaitu memotivasi siswa agar bertanya 

tentang materi yang belum jelas dan berperan aktif dalam diskusi. 

Pada siklus II, siswa mulai terbiasa bekerjasama secara kelompok, 

siswa yang kurang pandai mulai membuka diri untuk bertanya pada siswa 
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yang pandai, namun hasilnya belum mencapai indikator karena terkesan siswa 

siswa tersebut aktif bekerja sama bila guru berkeliling mengamati setiap 

kelompok. Siswa juga mulai banyak yang berani bertanya dan menjawab 

pertanyaan namun masih lebih banyak yang diam daripada yang bertanya dan 

menjawab pertanyaan, sehingga guru melakukan perbaikan lagi di siklus III. 

Upaya yang dilakukan guru adalah memotivasi siswa agar bekerja lebih baik 

lagi dan mengingatkan siswa agar saling membantu. Guru memberi 

kesempatan siswa untuk membaca materi sebelum berkelompok dan memberi 

tambahan nilai bagi siswa yang berani bertanya dan menjawab pertanyaan 

guru. Hal ini memotivasi siswa sehingga sebagian besar siswa aktif bekerja 

sama dan lebih aktif bertanya dan menjawab pertanyaan. 

Pada siklus III siswa sudah tidak ditemukan lagi kendala-kendala 

yang berarti karena siswa sudah dapat menyesuaikan dengan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran kooperatif STAD. Kerjasama antar 

anggota kelompok berjalan dengan baik dan tugas-tugas yang diberikan guru 

dapat diselesaikan dengan mudah oleh masing-masing kelompok. 

Hasil kognitif dan aktivitas belajar siswa pada siklus III memang 

sudah mencapai ketuntasan belajar yang telah ditetapkan, namun hasil tersebut 

kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh motivasi  belajar sebagian siswa 

yang kurang maksimal dan ketersediaan sumber belajar yang kurang. Siswa 

belajar hanya bersumber dari modul belajar siswa dan lembar kerja siswa yang 

dibuat guru tanpa didukung buku-buku penunjang, sehingga perlu mendapat 

perhatian supaya siswa bertambah pengetahuannya. 
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Berdasarkan teori konstruktivisme, salah satu prinsip paling penting 

adalah guru tidak hanya semata-mata memberikan pengetahuan kepada siswa, 

siswa harus membangun pengetahuan di dalam benaknya sendiri. Menurut 

Nur dan Wikandari (2000:2), guru dapat membantu proses ini dengan cara-

cara mengajar yang membuat informasi menjadi sangat bermakna dan sangat 

relevan bagi siswa, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan atau menerapkan ide-ide dan dengan mengajak siswa agar 

menyadari dan secara sadar menggunakan strategi-strategi mereka sendiri 

untuk belajar. Guru dapat memberi siswa tangga yang dapat membantu siswa 

dalam mencapai pemahaman, namun diupayakan agar siswa sendiri yang 

memanjat tangga tersebut. 

Penerapan pembelajaran koopratif STAD pada mata diklat Produktif 

kompetensi mengelola kartu piutang merupakan cara yang dapat membantu 

siswa membangun pengetahuan sendiri, karena keterlibatan siswa selama 

proses pembelajaran. Dengan terlibat dalam pembelajaran maka siswa akan 

memahami materi pelajaran 

Dalam pembelajaran kooperatif siswa kelompok atas akan menjadi 

tutor bagi kelompok bawah, dengan demikian siswa kelompok bawah akan 

mendapat bantuan dari kelompok atas dalam memahami materi pelajaran. 

Siswa kelompok atas juga lebih memperdalam pelajaran karena memberi 

bantuan kepada kelompok bawah. Dengan pembelajaran kooperatif siswa 

lebih mudah memahami konsep-konsep yang sulit jika mereka saling 

mendiskusikan masalah tersebut dengan temannya. Siswa secara rutin bekerja 
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dalam kelompok untuk saling membantu memecahkan masalah-masalah yang 

kompleks. 

Selain unggul dalam membantu memahami konsep-konsep sulit, 

model pembelajaran kooperatif sangat membantu siswa membantu siswa 

menumbuhkan kemampuan bekerjasama. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Ibrahim dkk (2000:7) yang menyatakan bahwa model pembelajaran kooperatif 

dikembangkan setidak-tidaknya untuk mencapai tiga tujuan pembelajaran 

penting yaitu hasil belajar akademis, penerimaan terhadap keragaman dan 

pengembangan keterampilan sosial. Keterampilan bekerja sama ini sangat 

penting untuk bekal bermasyarakat, terutama dalam hal berorganisasi dalam 

lingkungan kerja maupun masyarakat 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.  Kesimpulan 

1. Penerapan model pembelajaran kooperatif Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) dapat meningkatkan hasil belajar kognitif siswa yaitu 

terbukti dengan perolehan nilai tes dari masing-masing siklus yang 

mengalami peningkatan. Pada siklus I nilai rata-rata mencapai 59,23, 

kemudian di siklus II nilai rata-rata tes mencapai 69,09 dan di siklus III 

nilai rata-rata tes mencapai 81,23. Ketuntasan klasikal pada siklus I 

sebesar 42,86%, pada siklus II sebesar 71,24% dan pada siklus III sebesar 

85,71%. 

2. Hasil aktivitas belajar siswa pada siklus I siswa yang mencapai ketuntasan 

belajar afektif 60% ada 16 orang (45,7%). Pada siklus II siswa yang 

mencapai ketuntasan belajar klasikal 60% ada 22 orang (62,8%). 

Sedangkan pada siklus III siswa yang mencapai ketuntasan belajar klasikal 

60% ada 27 orang (77,14%). 

3. Hasil kognitif dan aktivitas belajar siswa pada siklus III memang sudah 

mencapai ketuntasan belajar yang telah ditetapkan, namun kurang 

maksimal. Hal ini disebabkan oleh motivasi belajar siswa yang kurang 

maksimal dan ketersediaan sumber belajar yang kurang. Siswa belajar 

hanya bersumber dari modul belajar siswa dan lembar kerja siswa yang 

dibuat guru tanpa didukung buku-buku penunjang 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka disarankan 

1. Model pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Divisions 

(STAD) dapat dijadikan sebagai alternatif pembelajaran bagi guru dalam 

rangka menambah variasi model mengajar untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa 

2. Hendaknya guru menyediakan buku-buku sebagai penunjang dalam proses 

belajar mengajar untuk meningkatkan pengetahuan siswa, sehingga 

mendorong siswa untuk aktif proses belajar mengajar baik individu 

maupun kelompok. 

3. Perlu adanya penelitian lanjutan dengan mengatur ulang susunan anggota 

kelompok untuk menghindarkan rasa kejenuhan 
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