
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOMPARASI HASIL BELAJAR AKUNTANSI ANTARA 

PEMBELAJARAN  METODE TUTOR SEBAYA DENGAN 
PEMBELAJARAN METODE CERAMAH PADA SISWA 

KELAS XI IS DI SMA NEGERI 1 SLAWI 
TAHUN AJARAN 2008/2009 

 
 

SKRIPSI 

 

Untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  

 

Oleh : 

Denti Maryana 

NIM 3301405026 

 

 

 

 

Jurusan Akuntansi 
Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Semarang 
2009 

 



 ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian 

skripsi pada: 

Hari  :  

Tanggal : 

 

       Semarang,    Mei 2009 

Pembimbing I,     Pembimbing II,  

 

 

Drs. Heriyanto, M.BA    Rediana Setiyani, S.Pd, 
M.Si 
NIP. 131658238     NIP. 132320173 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi 

 
 
 
 
 

Amir Mahmud, S.Pd, M.Si 
NIP. 132205936  

 
 
 
 



 iii

PERNYATAAN  

 

Saya menyatakan bahwa yang terdapat di dalam skripsi ini benar-benar hasil 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

        Semarang,   Mei 2009 

 

 

        Denti Maryana 
        NIM:3301405026 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iv

PENGESAHAN KELULUSAN  

 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada: 

Hari  : Senin 

Tanggal : 10 Agustus 2009 

 

Penguji skripsi,  

 

                                                             
Drs. Agus Wahyudin, M. Si 

NIP. 131658236 
 

Pembimbing I,     Pembimbing II,  

 

 

Drs. Heriyanto, M.BA    Rediana Setiyani, S.Pd, 
M.Si 
NIP. 131658238     NIP. 132320173 

 
Mengetahui,  

Dekan  Fakultas Ekonomi, 
 

 
 
 

Drs. Agus Wahyudin, M. Si 
NIP. 131658236  

 



 v

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

Ilmu adalah teman penghibur kala sendiri, sahabat kala terasing, penjaga 
kala sendirian, petunjuk kala susah, dan bekal setelah mati. 

 

 

 

 

 

      Skripsi ini penulis persembahkan 
kepada: 

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah 
memberikan cinta kasih dan doa: 

2. Kakakku mbak Indah dan mas 
Gannies yang tiada henti 
memberikan kasih sayang dan 
semangat kepada penulis; 

3. Fyan yang memberikan inspirasi 
kepada penulis; 

4. Teman-teman Unique kost Desy, 
Yeyen, Ita, Ira, Lusy, Risma, 
Tanty, Icha dan mbak Dy; 

5. Teman-teman pendidikan 
akuntansi SI reguler angkatan 
2005, ia, wina, cipoet, dan teman-
teman yang tidak bisa penulis 
sebutkan satu-satu; 

6. Guru dan almamaterku.  
 



PRAKATA 

 

 Puji syukur penulis ini panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah 

memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi yang berjudul Komparasi Hasil Belajar Akuntansi Pokok 

Bahasan Jurnal Penyesuaian Perusahaan Jasa Antara Pembelajaran Metode Tutor 

Sebaya Dengan pembelajaran Metode konvensional Pada Siswa kelas XI IS Di SMA 

Negeri I Slawi Tahun Ajaran 2008/2009 dengan baik.  

 Penelitian ini dilakukan sebagai upaya perbaikan pembelajaran untuk 

meningkatkan hasil belajar akuntansi pada siswa kelas XI IS SMA Negeri I Slawi 

Tahun Ajaran 2008/2009 yang selama ini sudah mencapai kriteria ketuntasan 

minimal (KKM), namun belum mencapai hasil yang memuaskan. pentingnya 

membuat jurnal penyesuaian perusahaan jasa bagi siswa menyebabkan penulis ingin 

meneliti lebih lanjut dengan menawarkan model pembelajaran yang efektif untuk 

siswa dan yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku sekarang yaitu KTSP. 

Sehingga diperoleh motode pembelajaran yang terbaik yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran akuntansi khususnya jurnal penyesuaian. 

 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari 

bantuan berbagai pihak. Terima kasih kepada Drs. Heriyanto, M.BA. (sebagai 

pembimbing I) dan Rediana Setiyani, S.Pd, M.Si. (sebagai pembimbing II) yang telah 

bersedia meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, 

arahan, dan masukan kepada penulis. Tidak lupa penulis juga menyampaikan terima 

 vi



kasih kepada: 

1. Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas negeri Semarang yang telah 

memberikan ijin penelitian pada penulis; 

2. Ketua Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan arahan dan izin penelitian kepada penulis; 

3. Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga kepada 

penulis; 

4. Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan Guru Akuntansi kelas XI IS SMA 

Negeri I Slawi yang telah memberikan izin dan bantuannya kepada penulis; 

5. Teman-teman angkatan 2005 reguler yang telah memberikan dukungan, 

motivasi, dan semangat kepada penulis; 

6. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Semoga ketulusan amal budi baik bapak, Ibu, dan Saudara mendapat balasan 

yang setimpal dari Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan 

manfaat bagi pembaca.  

        Semarang,    Mei 2009 

 

 

Penulis 

  

 vii



ABSTRAK 
 
Maryana, Denti. 2009. Studi Komparasi Hasil Belajar Akuntansi Pokok Bahasan 
Jurnal Penyesuaian Perusahaan Jasa Antara Metode Pembelajaran Tutor Sebaya 
dengan Metode Pembelajaran Konvensional  pada Kelas XI IS di SMA Negeri I Slawi 
Tahun Ajaran 2008/2009. Skripsi. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Heriyanto, M. BA. Pembimbing 2: Rediana 
Setiyani, S.Pd. M.Si. 
 
Kata Kunci: Studi Komparasi, Hasil Belajar, Metode Tutor Sebaya, Metode 
Konvensional. 
 Belajar akutansi adalah belajar tentang konsep dan struktur akuntansi   yang 
terdapat dalam materi yang dipelajari serta menghubungkan antara konsep dan 
struktur itu. Hasil belajar akuntansi di SMA Negeri 1 Slawi yang sudah melewati 
batas tuntas tetapi belum memuaskan, karena ada beberapa siswa yang mempunyai 
nilai dibawah 70 khususnya pada materi yang memerlukan banyak ketelitian 
khususnya jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Untuk  meningkatkan hasil belajar 
siswa, alternatif yang dipakai guru dengan menerapkan metode pembelajaran tutor 
sebaya yang membantu siswa untuk memahami materi tanpa rasa canggung, malu 
bertanya karena yang mengajari pembelajaran adalah temannya sendiri. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan rata-rata hasil belajar siswa 
antara metode pembelajaran tutor sebaya dengan metode pembelajaran konvensional 
pada materi pokok jurnal penyesuaian siswa kelas XI IS semester II SMA Negeri I 
Slawi Tahun Pelajaran 2008/2009. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XI IS SMA Negeri I 
Slawi Tahun Pelajaran 2008/2009 yang berjumlah 137 siswa dan terbagi dalam empat 
kelas. Sampel dalam penelitian ini diambil secara cluster random sampling dan 
terpilih siswa kelas XI IS II sebagai kelas eksperimen dan kelas XI IS I sebagai kelas 
kontrol. Data penelitian diperoleh dengan metode tes yang kemudian dianalisis 
menggunakan uji t untuk menguji hipotesis penelitiannya. 
 Hasil penelitian menunjukkan rata-rata hasil belajar siswa kelompok 
eksperimen 81,471 dan rata-rata hasil belajar siswa kelompok kontrol 78,063. Dari 
hasil analisis hipotesis diperoleh = 2,657> 2,00 sehingga  ditolak. Hasil 
belajar siswa dengan metode tutor sebaya lebih baik daripada dengan menggunakan 
metode konvensional pada materi pokok jurnal penyesuaian kelas XI IS semester II 
SMA Negeri I Slawi Tahun Pelajaran 2008/2009. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, peneliti memberi saran guru menggunakan metode pembelajaran yang dapat 
memotivasi siswa, yaitu mengajar akuntansi pada materi pokok jurnal penyesuaian 
dengan metode tutor sebaya sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

hitungt tabelt 0H

 Alternatif yang dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran adalah 
metode pembelajaran tutor sebaya. Dengan metode tersebut siswa diharapkan dapat 
belajar mandiri dan dapat mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga 
perlu diadakan penelitian tentang metode pembelajaran tutor sebaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 
 

Proses belajar mengajar merupakan rangkaian kegiatan komunikasi dua 

arah yaitu antara siswa yang belajar dengan guru yang mengajar. Keberhasilan 

komunikasi dua arah antara guru dan siswa tersebut dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, antara lain kondisi pengajaran, fasilitas, kemampuan dan kesiapan guru 

yang mengajar, minat, dan motivasi belajar. Komunikasi dua arah secara timbal 

balik ini sangat diharapkan di dalam proses belajar mengajar. 

Banyak upaya yang telah dilakukan agar motivasi dan minat belajar siswa 

tidak menurun, salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan berbagai 

macam metode pengajaran. Metode yang biasa dilakukan dalam mengajar yaitu 

seperti metode konvensional, metode ceramah, diskusi, demonstrasi, pemecahan 

masalah, tanya jawab, tugas dan yang lainnya. 

Pada dasarnya tidak ada metode pembelajaran yang dianggap baik atau 

lebih baik dari yang lain. Masing-masing metode memiliki keunggulan dan 

kelemahan. Suatu metode baik untuk pokok materi satu belum tentu baik untuk 

materi yang lain. 

Pembelajaran yang sering dilakukan pada umumnya adalah pembelajaran 

yang berpusat pada guru, yaitu pembelajaran satu arah, guru hampir 

mendominasi seluruh kegiatan pembelajaran, sedang siswa hanya 

1 



 2

memperhatikan dan membuat catatan seperlunya (Suyitno, 2004:3). Tidak 

adanya timbal balik antara siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa, 

sehingga pembelajaran dirasa kurang efektif, karena siswa hanya mendengarkan 

dan mencatat pelajaran tanpa memahami pelajaran dengan pemahamannya 

sendiri. Hal ini bisa menjadikan siswa menjadi jenuh, sehingga tidak mampu lagi 

memuat apapun selain itu, sehingga jika kejenuhan ini dialami oleh siswa yang 

dalam proses belajar mengajar selain siswa sering mengalami kelupaan, hal ini 

juga dapat membuat siswa tersebut sia-sia dalam usahanya (Syah, 1995:165). 

Hal ini sangat bertolak belakang dengan kurikulum sekarang yang 

mengharapkan siswa sudah harus mandiri dalam mempelajari suatu pelajaran. 

Faktor-faktor psikologis dari dalam diri siswa yaitu adanya rasa takut, 

enggan, malu bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru. Keadaan ini apabila 

tidak ditangani akan mengakibatkan prestasi belajar akuntansi rendah dan dapat 

menurunkan mutu pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal penyesuaian. 

Agar pelaksanaan pembelajaran berjalan efisien dan efektif maka diperlukan 

perencanaan yang tersusun secara sistematis, dengan proses belajar mengajar 

yang lebih bermakna dan mengaktifkan siswa serta dirancang dalam skenario 

yang jelas (Ibrahim, 2003: 31). 

Keberhasilan belajar bukan hanya tergantung pada kecemerlangan otak. 

Sikap, kebiasaan dan keterampilan belajar mempunyai andil yang cukup besar 

dalam menentukan keberhasilan belajar siswa. Ada tidaknya hambatan dalam 

belajar merupakan hal yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar. 
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Pembimbing (guru) atau siswa harus berusaha untuk memiliki sikap dan 

kebiasaan belajar yang baik. Keterampilan belajar yang memadai dan berusaha 

menghindari atau mengatasi hambatan-hambatan dalam belajar. Di kurikulum 

KTSP yang pada dasarnya menuntut kreativitas pada siswa untuk mempelajari 

dan memahami sendiri tentang materi pelajaran, dan guru hanya sebagai 

fasilitator saja. Tetapi pada kenyataannya dalam praktek pengajaran, guru tetap 

masih andil bagian dalam pengajaran dikelas. Di SMA Negeri 1 Slawi, walaupun 

sudah menerapkan KTSP tetap saja guru masih ambil bagian sehingga bisa 

dikatakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tersebut tidak dilaksanakan 

secara benar-benar atau kurang optimal. 

Di dalam suatu kelas, terdapat siswa yang mempunyai pemahaman lebih 

dibandingkan dengan yang lain. Siswa yang pandai akan lebih cepat menerima 

dan memahami materi pelajaran. Namun, ada sebagian siswa yang kurang dalam 

memahami pelajaran sehingga perkembangannya agak terlambat. Kondisi itu 

tentu saja akan menghambat proses transfer pengetahuan. Sehingga guru harus 

mengulang materi pelajaran yang telah diajarkan. Hal itu akan merugikan siswa 

yang cepat dalam memahami pelajaran. Namun, hal itu dapat dioptimalkan 

dengan menetapkan metode belajar yang tepat, salah satu upaya yang dapat 

dilakukan yaitu dengan menggunakan tutor sebaya. Tutor sebaya ini adalah 

sumber belajar lain selain guru, dengan tutor sebaya ini siswa tidak lagi merasa 

canggung atau enggan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan sehingga 

diharapkan nilainya akan bertambah menjadi lebih baik lagi (Suyitno, 2007:6). 
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Metode ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar dan cukup efektif untuk 

merangsang siswa aktif dan dapat meningkatkan hasil belajar menjadi lebih baik 

lagi. 

Metode ini pada dasarnya sama dengan program bimbingan, yang 

bertujuan memberikan bantuan dari dan kepada siswa untuk mencapai hasil yang 

optimal. Pengajaran tutor sebaya ini sebagai reaksi terhadap pengajaran dengan 

metode konvensional dengan kelas yang terlampau besar dan padat sehingga 

guru atau tenaga pengajar tidak dapat memberikan bantuan individual, bahkan 

tidak mengenal para siswanya seorang demi seorang yang walaupun pengajaran 

ini lampau dan sudah tidak sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

tetapi masih saja dilakukan pengajaran dengan metode konvensional itu.   

Pembelajaran dengan menerapkan metode tutor sebaya juga telah 

dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Auliyawati (2007) dengan judul ”Efektifitas Penerapan Metode Tutor 

Sebaya dalam Kelompok Kecil Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Akuntansi 

Pokok Bahasan Jurnal Khusus Perusahaan Dagang pada Siswa Kelas XI IS SMA 

Negeri I Karanganom Tahun Ajaran 2006/2007”. Dari penelitian yang dilakukan, 

Prestasi belajar akuntansi pokok bahasan jurnal khusus dengan metode tutor 

sebaya dalam kelompok kecil lebih efektif daripada metode konvensional pada 

siswa kelas XI IS SMA Negeri I Karanganom. Hal ini ditunjukkan dengan  

sebesar 2,186 dan  sebesar 1,99 dengan taraf kesalahan 5% dan dk sebesar 

hitungt

tabelt
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78 yang menunjukkan bahwa proses pembelajaran akuntansi pokok bahasan 

jurnal khusus perusahaan dagang dengan menerapkan metode tutor sebaya dalam 

kelompok kecil lebih efektif dan dapat meningkatkan prestasi belajar akuntansi 

dibanding proses pembelajaran dengan metode konvensional. 

Dalam jurnal pendidikan yang ditulis oleh Surtini (2007) yang berjudul 

”Efektifitas Tutorial Tatap Muka Rancangan Khusus Program S-1 PGSD”, Hasil 

evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian IP mahasiswa untuk setiap mata kuliah 

yang ditutorialkan dengan yang tidak ditutorialkan mempunyai perbedaan yang 

berarti. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IP semester II untuk semua mata 

kuliah yang ditutorkan memberikan hasil yang memuaskan yaitu mencapai IP 

diatas 3. sedangkan mata kuliah yang tidak ditutorialkan untuk semester II lebih 

jelek karena rata-rata untuk mata kuliah tersebut IP yang diperoleh berkisar 

nilainya kurang dari 2 dan kurang dari 3. 

Harper dan Larry Maheady (2007) juga menulis jurnal penelitian 

pendidikan dengan judul ”Media Pengajaran Melalui Teman Sebaya dan Siswa 

yang Rendah Kemampuan Belajarnya”, hasilnya ada peningkatan skor kira-kira 

20% (dari 62% dengan tidak menggunakan tutor sebaya dan setelah 

menggunakan tutor sebaya menjadi 82%). Ketika tutor sebaya diterapkan, dari 

93 siswa hanya ada satu siswa yang mendapat nilai kurang, berbeda ketika 

pengajaran disampaikan oleh guru yang 45% dari seluruh siswa mendapat angka 

kurang.  

Suprapto (2008) dengan judul ”Penerapan Model Pembelajaran Tutor 
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sebaya dalam Kelompok Kecil untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik 

Kelas IX B SMP Pius Pekalongan pada Segitiga-segitiga Sebangun” yang 

hasilnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari nilai rata-rata dari 6,93 pada siklus I menjadi 7,85 pada siklus III. 

Mazur (2008) menulis jurnal penelitian pendidikan dengan judul ”Pengaruh 

Tutor Sebaya Pada Kerjasama Guru dan Prestasi Matematika Siswa. Hasil dari 

evaluasi menunjukkan ada pengaruh pada prestasi belajar siswa antara yang 

menerapkan tutor sebaya dengan yang hanya diajarkan oleh guru saja yaitu 

sebesar 0,15 atau sebesar 15%. 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru mata 

pelajaran akuntansi pada observasi awal,  materi jurnal penyesuaian perusahaan 

jasa termasuk materi yang sulit, sehingga siswa banyak yang mengalami 

kesulitan dalam menghadapi materi tersebut. Materi pokok jurnal penyesuaian 

merupakan materi baru yang diajarkan setelah menyusun Neraca Saldo yang 

fungsinya mengoreksi perkiraan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban 

sehingga mencerminkan keadaan yang sebenarnya.  Jurnal penyesuaian ini 

penting, karena ada beberapa akun dalam neraca saldo yang memerlukan 

penyesuaian terlebih dahulu agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya yaitu 

akun riil agar menunjukkan data yang sebenarnya dan akun nominal agar 

menunjukkan pendapatan serta beban yang seharusnya diakui pada suatu 

periode. Tetapi pada kenyataannya, banyak siswa yang kurang memahami jenis 

akun mana yang perlu disesuaikan dan akun mana yang tidak perlu disesuaikan 
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dan pada transaksi yang seperti apa yang perlu disesuaikan. Mereka merasa 

kesulitan dalam mencatat akun mana yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. 

Dalam kondisi seperti ini, mereka enggan untuk bertanya kepada guru dan 

akhirnya  dalam pembuatan buku besar mengalami kesalahan, yang mana akan 

berakibat salah persepsi apakah dalam neraca saldo sudah menunjukkan 

keadaan yang sebenarnya apa belum. 

 Sehingga Peneliti menganggap bahwa materi jurnal penyesuaian 

merupakan materi yang sulit, oleh karena itu, diperlukan metode pembelajaran 

yang tepat untuk mengatasi banyaknya kesulitan yang dialami siswa dalam 

menangkap materi pokok bahasan jurnal penyesuaian perusahaan jasa ini yang 

selama ini pembelajaran hanya mengunakan metode konvensional saja. Dengan 

inilah maka peneliti menganggap perlu adanya inovasi baru dalam pembelajaran 

materi pokok jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan mengkomparasikan dua 

kelas antara pembelajaran  metode tutor sebaya dan pembelajaran metode 

konvensional.   

Dengan alasan diatas, maka penulis tertarik mengajukan judul 

”KOMPARASI HASIL BELAJAR AKUNTANSI POKOK BAHASAN 

JURNAL PENYESUAIAN PERUSAHAAN JASA ANTARA 

PEMBELAJARAN  METODE TUTOR SEBAYA DENGAN 

PEMBELAJARAN METODE KONVENSIONAL PADA SISWA KELAS 

XI IS DI SMA NEGERI 1 SLAWI TAHUN AJARAN 2008/2009” 
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1.2. Permasalahan 

1. Adakah perbedaan hasil belajar akuntansi pokok bahasan jurnal penyesuaian 

perusahaan jasa antara pembelajaran metode tutor sebaya dengan 

pembelajaran metode konvensional pada siswa kelas XI IS semester dua di 

SMA NEGERI 1 SLAWI tahun ajaran 2008/2009? 

2. Manakah yang menunjukkan hasil belajar akuntansi pokok bahasan jurnal 

penyesuaian perusahaan jasa yang lebih baik antara pembelajaran metode 

tutor sebaya dengan pembelajaran metode konvensional pada siswa kelas XI 

IS di SMA NEGERI 1 SLAWI tahun ajaran 2008/2009? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui: 

1. Perbedaan hasil belajar akuntansi pokok bahasan jurnal penyesuaian 

perusahaan jasa antara pembelajaran metode tutor sebaya dengan 

pembelajaran metode konvensional pada siswa kelas XI IS di SMA 

NEGERI 1 SLAWI tahun 2008/2009. 

2. Hasil belajar akuntansi pokok bahasan jurnal penyesuaian perusahaan jasa 

yang lebih baik antara pembelajaran metode tutor sebaya dengan 

pembelajaran metode konvensional pada siswa kelas XI IS di SMA 

NEGERI 1 SLAWI tahun 2008/2009. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti 

1. Digunakan untuk menambah khasanah pengetahuan. 

2. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan dan 

mengembangkan pembelajaran tutor sebaya pada pembelajaran aktif. 

b. Bagi guru 

Sebagai bahan pertimbangan bagi guru dan juga calon guru akuntansi 

khususnya dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai, efektif dan 

efisien dalam kegiatan belajar mengajar akuntansi sehingga dapat 

mendapatkan nilai yang optimal. 

c. Bagi siswa 

Penggunaan variasi model pembelajaran yaitu dengan menggunakan 

metode tutor sebaya diharapkan dapat memberikan suasana belajar yang 

berbeda, nyaman, menyenangkan, menumbuhkan kreativitas siswa dan tidak 

menyebabkan kejenuhan, sehingga siswa termotivasi untuk belajar akuntansi 

secara mandiri 

d. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk 

perbaikan kondisi pembelajaran ilmu akuntansi kelas XI IS, sehingga 

membantu penciptaan panduan pembelajaran bagi mata pelajaran lainnya 

serta sebagai bahan pertimbangan memilih metode pembelajaran yang akan 

diterapkan untuk perbaikan kualitas pendidikan dimasa yang akan datang. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 
2.1. Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut Herman Hudojo (1988:1) belajar merupakan kegiatan bagi 

setiap orang. Pengetahuan ketrampilan, kebiasaan, kegemaran dan sikap 

seseorang terbentuk, dimodifikasi dan berkembang disebabkan belajar. Karena 

itu orang dikatakan belajar, bila dapat diasumsikan dalam diri orang itu 

menjadi suatu proses kegiatan yang mengakibatkan suatu perubahan tingkah 

laku. 

Beberapa ahli dalam Syah (1995:90) mendefinisikan belajar sebagai 

perubahan: 

a. Skinner  

Belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang 

berlangsung secara progresif. 

b. Chaplin 

Belajar adalah perolehan perubahan tingkah laku yang relatif menetap 

sebagai akibat latihan dan pengalaman. 

c. Hintzman  

Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dari dalam diri organisme 

(manusia atau hewan) disebabkan oleh pengalaman yang dapat 

10
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mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. 

d. Wittig  

Belajar adalah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala 

macam atau keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil 

pengalaman. 

 Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah sesuatu yang dapat menjadikan berubahnya perilaku seseorang 

setelah melakukan kegiatan atau pekerjaan tertentu kearah progresif dalam 

pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Belajar 

Keberhasilan belajar siswa merupakan usaha yang tidak gampang 

dilakukan karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya. Faktor 

tersebut bisa berasal dari dalam maupun dari luar individu siswa. Menurut 

Kartono Kartini (1985), faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

belajar adalah: 

a. Faktor Internal 

1. Kecerdasan 

Kecerdasan merupakan salah satu aspek penting, yang sangat 

menentukan berhasil tidaknya studi seseorang.  
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2. Bakat 

Bakat adalah potensi atau kemampuan kalau diberi kesempatan untuk 

dikembangkan melalui  belajar, akan menjadi kecakapan yang nyata. 

3. Minat dan perhatian 

Minat dan perhatian dalam belajar mempunyai hubungan yang erat 

sekali. Seseorang yang menaruh minat pada pelajaran tertentu, 

biasanya cenderung untuk memperhatikan mata pelajaran tersebut. 

4. Motif 

Motif merupakan dorongan yang mendasari dan mempengaruhi setiap 

usaha serta kegiatan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

5. Kesehatan jasmani 

Kerangka tubuh yang sehat merupakan kondisi yang memungkinkan 

seseorang untuk dapat belajar secara aktif. 

6. Cara belajar 

Keberhasilan studi murid dipengaruhi pula oleh cara belajarnya. 

Cara belajar yang efisien:  

a. Berkonsentrasi sebelum dan pada saat belajar. 

b. Segera mempelajari kembali bahan yang telah diterima. 

c. Membaca dengan teliti dan betul bahan yang sedang dipelajari, dan 

berusaha menguasai dengan sebaik-baiknya. 

d. Mencoba menyelesaikan soal, dan sebagainya. 

Jadi intinya, dalam mempelajari suatu materi pelajaran juga 
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dipengaruhi oleh faktor dalam siswa yang menentukan berhasil tidaknya 

kegiatan belajar dilakukan.  

b. Faktor Eksternal 

Tidak terlepas dari faktor dalam diri siswa (internal), faktor eksternalpun 

juga ikut berpengaruh dalam keberhasilan belajar, yang diantaranya 

adalah: 

1. Lingkungan 

a. Lingkungan alam 

Keadaan alam yang tenang dengan udara yang sejuk ikut 

mempengaruhi kesegaran jiwa murid, sehingga memungkinkan 

hasil belajarnya akan lebih tinggi daripada kalau lingkungan itu 

gaduh dengan udara yang panas dan kotor. 

b. Lingkungan keluarga 

Keluarga mempunyai pengaruh baik terhadap keberhasilan belajar 

murid, apabila keluarga khususnya orang tua bersifat merangsang, 

mendorong, dan membimbing terhadap aktivitas belajar anaknya. 

c. Lingkungan masyarakat 

Cukup banyak pengaruh dari masyarakat yang dapat menimbulkan 

kesukaran belajar anak, terutama anak-anak yang sebayanya. 

2. Sekolah 

Hubungan guru dengan murid yang kurang baik karena suatu 

pengalaman, hubungan murid dengan murid yang tidak 
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menyenangkan, tujuan pelajaran yang ditetapkan ada diatas 

kemampuan murid, semuanya dapat mempengaruhi belajar dan hasil 

belajar murid. 

3. Peralatan belajar 

Lengkap dan tidaknya peralatan belajar, baik yang dimiliki 

murid itu sendiri maupun yang dimiliki sekolah, dapat menimbulkan 

hasil akibat tertentu terhadap prestasi belajar murid. 

 

2.1.3 Prinsip-prinsip Belajar 

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa, dalam 

belajar juga ada prinsip-prinsip belajar sebagaimana yang dikemukakan 

Menurut Dimyati (1994:40), prinsip-prinsip belajar ada beberapa hal, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Perhatian 

Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran 

sesuai dengan kebutuhannya. 

2. Motivasi 

Tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang. 

3. Keaktifan 

Siswa mampu mengidentifikasi, merumuskan, menafsirkan dan menarik 

kesimpulan. 

4. Keterlibatan langsung atau berpengalaman 
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Belajar haruslah dilakukan oleh siswa, belajar adalah mengalami, belajar 

tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. 

5. Pengulangan 

Belajar adalah pembentukan hubungan antara stimulus dan respon, dan 

dengan pengulangan terhadap pengalaman-pengalaman itu memperbesar 

peluang timbulnya respon benar. 

6. Tantangan 

Dalam belajar siswa menghadapi selalu mengalami hambatan, agar pada 

anak timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik, maka 

bahan belajar haruslah menantang. 

7. Balikan dan penguatan 

Hasil, apalagi hasil yang baik akan merupakan balikan yang menyenangkan 

dan berpengaruh baik bagi usaha belajar berikutnya. 

8. Perbedaan individual 

Perbedaan individual berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. 

Karenanya perbedaan individu perlu diperhatikan oleh guru dalam upaya 

pembelajaran. 

 

2.1.4 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan 

dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional 
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Pendidikan (BSNP). 

1. Landasan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

b. PP No. 9 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

c. Permendiknas No.22/2006 tentang Standar Isi 

d. Permendiknas No.23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

e. Permendiknas No.24/2006 tentang pelaksanaan Permendiknas No.22 dan 

23 Tahun 2006.  

2. Ciri-ciri Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

a. KTSP memberi kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk 

menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan 

sekolah, kemampuan peserta didik, sumber daya yang tersedia dan 

kekhasan daerah. 

b. Orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. 

c. Guru harus mandiri dan kreatif 

d. Guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode 

pembelajaran.  

3. Perbedaan dan Persamaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

a. Pada umumnya perbedaan KTSP dengan kurikulum sebelumnya. 
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Tabel 2.1 Perbedaan KTSP dengan kurikulum sebelumnya secara 
umum 
No KTSP KBK 

1 
2 
3 
4 

Dibuat oleh sekolah 
Berbasis kompetensi 
Siswa aktif  
Berdasar Standar Nasional  

Dibuat oleh pusat 
Berbasis kontens 
Guru aktif 
Belum ada Standar 
Nasional 

 

b. Perbedaan kurikulum KTSP dengan KBK 

Tabel 2.2 Perbedaan KTSP dengan KBK 
N
o 

KBK KTSP 

1 
2 
3 
 
 
4 
 
 
5 

Kurang operasional 
Guru cenderung tidak kreatif
Guru menjabarkan 
kurikulum yang dibuat 
Depdiknas 
Sekolah kurang diberi 
wewenang untuk 
mengembangkan kurikulum. 
Kurang relevan dengan 
otonomi daerah 

Lebih operasional 
Guru lebih kreatif 
Guru membuat kurikulum 
sendiri 
 
Sekolah diberi keleluasaan 
untuk mengembangkan 
kurikulum 
Lebih relevan 

   

Persamaan KTSP dengan KBK 

1. Sama-sama menekankan pada aspek kompetensi yang harus dimiliki oleh 

siswa 

2. Sama-sama merupakan kurikulum yang bersifat otonomi daerah dimana 

setiap daerah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

mengembangkannya. 

3. Adanya persamaan dalam perancangan pembelajaran berupa adanya 
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Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan indikator pencapaian. 

4. Sama-sama adanya sistem evaluasi dalam penentuan hasil belajar siswa 

5. Adanya kebebasan dalam pengembangan yang dilakukan oleh guru 

walupun di KTSP itu guru diberikan kebebasan yang lebih. 

6. Sama-sama berorientasi pada prinsip pendidikan sepanjang hayat. 

7. Sama-sama memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.  

   (Safegoreti: 2008) 

 

2.1.5 Hasil Belajar 

Menurut Tri Anni (2004:4) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. Dalam 

pembelajaran, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh pembelajar setelah 

melaksanakan aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran.  

Menurut Sudjana dalam Sukron (2008), hasil belajar yang dicapai 

siswa melalui proses belajar yang dicapai siswa melalui proses belajar mengajar 

yang optimal cenderung menunjukkan hasil yang berciri sebagai berikut: 

1. Kepuasan dan kebanggaan yang dapat menumbuhkan motivasi belajar 

instrinsik pada diri siswa. 

2. Menambah keyakinan akan kemampuan dirinya. 

3. Hasil belajar yang dicapainya bermakna bagi dirinya. 

4. Hasil belajar diperoleh siswa secara menyeluruh. 

5. Kemampuan siswa untuk mengontrol atau menilai dan mengendalikan 
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dirinya terutama dalam menilai hasil yang dicapainya maupun menilai dan 

mengendalikan proses dan usahanya. 

Menurut Gagne dalam Sunaryo (1989), kemampuan yang merupakan 

hasil belajar mengajar dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu: 

1. Ketrampilan intelektual 

2. Strategi kognitif 

3. Informasi verbal 

4. Ketrampilan motorik dan 

5. Sikap 

Namun tidak semua perolehan sesuatu yang baru pada tingkah laku 

dapat disebut belajar. Untuk dapat disebut sebagai hasil belajar, maka perolehan 

sesuatu yang baru pada tingkah laku tersebut harus memenuhi beberapa syarat: 

a. Hasil belajar sebagai penyampaian tujuan menekankan pentingnya 

pencapaian tujuan mengajar. Ketegasan dalam menetapkan tujuan akan 

memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. 

Tujuan pembelajaran merupakan rumusan yang diharapkan dikuasai siswa 

setelah mengikuti pelajaran. Tingkat pencapaian tujuan pendidikan kualitas 

keberhasilan belajar mengajar. 

b. Hasil belajar merupakan proses kegiatan belajar yang disadari. Siswa yang 

termotivasi akan menunjukkan belajar dengan penuh kesadaran, 

kesungguhan, tidak ada paksaan untuk memperoleh tingkat penguasaan 

pengetahuan. Disamping itu motivasi sangat berpengaruh terhadap 
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perhatian dan konsentrasi siswa pada pelajaran. 

c. Hasil belajar sebagai proses latihan-latihan adalah suatu pengulangan atau 

tindakan sebagai respon terhadap rangsangan dari luar, dalam rangka 

memperoleh kemampuan untuk bertindak. Jadi latihan merupakan proses 

belajar yang disadari oleh pelakunya. 

d. Hasil belajar merupakan tindak tanduk yang berfungsi dalam kurun waktu 

tertentu atau hasil belajar yang harus bersifat permanen. 

e. Hasil belajar berfungsi operasional dan potensial. 

Tim MKDK IKIP Semarang dalam Sukron (2008)  

Sedangkan menurut Surahmad (1977:88) dalam Dossuwanda (2008) 

hasil belajar adalah hasil dimana guru melihat bentuk akhir dari pengalaman 

interaksi edukatif yang diperhatikan adalah menempatkan tingkah laku.  

 Jadi hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa melalui usaha 

(pengalaman dan latihan) dalam mempelajari materi pokok bahasan tertentu 

yang dialami atau dirancang setelah melakukan kegiatan belajar selama 

beberapa pertemuan yang telah ditentukan. 

 

2.1.6 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah usaha menciptakan iklim pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa yang beragam agar 

terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan 

siswa (Suyitno, 2004: 2). 
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Dalam Dimyati (1994) juga menyebutkan langkah-langkah 

pembelajaran berdasarkan teori kondisioning operan sebagai berikut:  

1. Mempelajari keadaan kelas. Guru mencari dan menemukan perilaku 

siswa yang positif atau negatif diperlemah atau dikurangi. 

2. Membuat daftar penguat positif. Guru mencatat perilaku yang lebih 

disukai siswa, perilaku yang kena hukuman, dan kegiatan luar sekolah 

yang dapat dijadikan penguat. 

3. Memilih dan menentukan urutan tingkah laku yang dipelajari serta jenis 

penguatannya. 

4. Membuat program pembelajaran. Program ini berisi urutan perilaku 

yang dikehendaki, penguatan, waktu mempelajari perilaku, dan evaluasi. 

Sebelum melaksanakan program pembelajaran, guru mencatat perilaku 

dan penguat yang berhasil dan tidak berhasil. Keberhasilan tersebut 

menjadi catatan penting bagi modifikasi perilaku selanjutnya. 

Sedangkan menurut Piaget pembelajaran terdiri dari empat langkah, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Menentukan topik yang dapat dipelajari oleh anak sendiri. 

2. Memilih dan mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tertentu. 

3. Mengetahui adanya kesempatan bagi guru untuk mengemukakan 

pertanyaan yang menunjang proses pemecahan masalah.  

4. Menilai pelaksanaan tiap kegiatan. Memperhatikan keberhasilan dan 

melakukan revisi. 
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Jadi pembelajaran yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan dalam 

menciptakan keadaan yang mengerahkan segala kemampuan, minat, bakat dan 

kebutuhan siswa yang sangat beraaneka ragam yang tertuang dalam program 

pembelajaran sehingga diharapkan akan tercipta interaksi yang seoptimal 

mungkin antara siswa dengan guru. 

 

2.1.7 Metode Pembelajaran Tutor Sebaya 

Menurut Hisyam Zaini dalam Suyitno (2007:6) mengatakan bahwa 

metode belajar yang paling baik adalah dengan  mengajarkan kepada orang lain. 

Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran tutor sebaya sebagai strategi 

pembelajaran akan sangat membantu siswa didalam mengajarkan materi atau 

penyelesaian soal kepada teman-temannya (belajar mempresentasikan idenya). 

Metode ini dilakukan dengan memberdayakan kemampuan siswa yang 

mempunyai daya serap yang tinggi, siswa dapat mengajakan materi ataupun 

latihan kepada teman-temannya yang belum faham. Metode ini banyak sekali 

manfaatnya baik dari sisi siswa yang berperan sebagai tutor maupun bagi siswa 

yang diajarkan. Sedang peran guru disini hanya sebagai pengawas dalam 

kelancaran pelaksanaan pembelajaran metode tutor sebaya ini dengan memberi 

pengarahan dan lain-lain. 

Tutor sebaya merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk 

membantu memenuhi keutuhan peserta didik. Hal ini merupakan pendekatan 

kooperatif bukan kompetitif. Rasa saling menghargai dan mengerti dibina 
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diantara peserta didik yang bekerja bersama. 

Sebagai tutor, akan merasa bangga atas perannya dan juga belajar dari 

pengalamannya. Hal ini membantu memperkuat apa yang telah dipelajari dan 

diperolehnya atas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Ketika mereka 

belajar dengan ”Tutor Sebaya”, peserta didik yang mengembangkan 

kemampuan yang lebih baik untuk mendengarkan, berkonsentrasi dan 

memahami apa yang dipelajari dengan cara yang bermakna. Penjelasan tutor 

kepada temannya lebih memungkinkan berhasil daripada penjelasan dari guru. 

Peserta didik melihat masalah dengan cara yang berbeda dibandingkan orang 

dewasa dan mereka menggunakan bahasa yang lebih akrab.      

Langkah-langkah dalam model pembelajaran tutor sebaya: 

1. Pilihlah materi atau soal yang memungkinkan materi atau soal tersebut 

dapat dipelajari atau dikerjakan siswa secara mandiri. Materi pelajaran 

dibagi dalam sub-sub materi (segmen materi). 

2. Bagilah para siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen, 

sebayak sub-sub materi yang akan disampaikan guru. Siswa-siswa 

pandai disebar dalam setiap kelompok dan bertindak sebagai tutor 

sebaya. 

3. Masing-masing kelompok diberi tugas mempelajari satu sub materi. 

Setiap kelompok dipandu oleh siswa yang pandai sebagai tutor sebaya. 

4. Beri mereka waktu yang cukup untuk persiapan, baik didalam kelas 

maupun diluar kelas. 
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5. Setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan sub materi atau 

penyelesaian soalnya didepan kelas, sesuai dengan tugas yang telah 

diberikan. Guru bertindak sebagai narasumber utama. 

6. Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan 

sesuai dengan urutan sub materi atau penyelesaian soalnya, beri 

kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang perlu 

diluruskan. 

Langkah-langkah tutor sebaya lain yang dikemukakan oleh Vigotsky 

dalam Rahmad Ramelan (2007) adalah:  

1. Menentukan siswa yang mungkin dapat dijadikan tutor dengan melihat 

kemampuan komunikasi, prestasi dan kesanggupannya. Biasanya 

diambil berdasarkan peringkat kelas 

2. Membentuk kelompok belajar dengan lima anggota ditambah satu tutor. 

3. Mengatur tempat duduk siswa sedemikian sehingga siswa lebih mudah 

berdiskusi 

4. Penjelasan awal dilakukan dengan cara klasikal sesuai dengan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang telah disiapkan. 

5. Bimbingan guru pada latihan soal diberikan kepada semua yang belum 

memahami konsep. 

6. Peran tutor difokuskan pada latihan mengerjakan soal, mendiskusikan 

pertanyaan guru, dan mengerjakan tugas-tugas. 

7. Pertanyaan guru ditujukan kepada kelompok (bukan perorangan).  
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Demikian jawabannya sudah harus didiskusikan dalam kelompok.   

Pada kenyataannya untuk mencari tutor yang memenuhi kriteria 

sangatlah sulit. Hal ini dapat diatasi dengan pemberian petunjuk yang jelas 

kepada tutor mengenai apa yang harus dilakukan dalam proses pengajaran, 

untuk itu perlu diadakan pemilihan tutor dan pembekalan terhadap tutor. Dalam 

penelitian ini tutor ditentukan oleh guru berdasarkan nilai ulangan blok yang 

telah diselenggarakan oleh sekolah sebagai data awal untuk penentuan tutor 

dalam kelompok kecil, sehingga dalam satu kelompok mempunyai kemampuan 

yang heterogen. Tutor yang dipilih diberi pembekalan tentang materi pelajaran 

yang akan disampaikan sebelum proses belajar mengajar berlangsung.  

Manfaat untuk menciptakan situasi didalam kelas dengan suasana yang 

tenang, nyaman, aman, yang memungkinkan siswa belajar dengan baik 

diperlukan pengaturan ruang  belajar. Pada diskusi tutor sebaya pada kelompok 

kecil, pengaturan ruang hendaknya peserta didik duduk berkelompok dan guru 

dapat bergerak leluasa. Menurut Noehi Nasution dalam (Sukron, 2008) 

pengaturan tempat duduk sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Skema Pengaturan Tempat Duduk pada Pembelajaran 
Tutor Sebaya 

 
Keterangan:  

 Tutor 

 Siswa 

 

2.1.8. Metode Pembelajaran Konvensional  

Metode konvensional merupakan metode pembelajaran yang paling 

umum dilaksanakan dan disukai guru dalam proses belajar mengajar, karena 

paling mudah cara mengatur kelas. Menurut Sanjaya dalam Apriliani 

(2005:115) dalam pembelajaran konvensional siswa ditempatkan sebagai objek 

belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif dan siswa lebih 

banyak belajar secara individual dengan menerima, mencatat, dan menghafal 
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materi pelajaran. Metode konvensional lebih menekankan pada metode 

ceramah yang merupakan suatu metode dengan cara penuturan bahan pelajaran 

secara lisan (Sudjana, 2008 : 77). 

 Penggunaan metode konvensional dalam kegiatan belajar mengajar 

akuntansi terpusat pada guru sebagai pemberi informasi (materi pelajaran). 

Guru menyampaikan materi pelajaran dalam bentuk ceramah/penjelasan lisan,  

siswa diharapkan dapat mengungkapkan kembali semua yang telah dimiliki 

ketika diberi pertanyaan oleh guru. Komunikasi yang digunakan adalah searah. 

Kegiatan siswa terbatas pada uraian guru, mencatat, dan sesekali bertanya. 

Lingkungan belajar kurang mendapat perhatian. Siswa kebanyakan pasif, hanya 

sebagai pendengar/pelaksana dari guru tanpa inisiatif sendiri. 

Ciri pembelajaran konvensional menurut Sudjana dalam Wilantara 

(2005:34) adalah : 

1. Dominasi guru dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan peserta didik 

bersifat pasif dan hanya melakukan kegiatan melalui perbuatan pendidik. 

2. Bahan belajar terdiri atas konsep-konsep dasar atau materi belajar tidak 

dikaitkan dengan pengetahuan awal siswa. 

3. Pembelajaran tidak dilakukan secara berkelompok 

4. Pembelajaran tidak dilaksanakan melalui kegiatan laboratorium. 

Sedangkan keunggulan dan kelemahan metode pembelajaran 

konvensional menurut Sudjana dalam Wilantara (2005:34) adalah : 

Keunggulan metode pembelajaran konvensional : 
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1. Bahan belajar dapat disampaikan secara tuntas 

2. Dapat diikuti oleh peserta didik dalam jumlah besar 

3. Pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu 

4. Target materi relatif mudah dicapai 

Kelemahan metode pembelajaran konvensional ; 

1. Sangat membosankan karena mengurangi motivasi dan kreativitas siswa. 

2. Keberhasilan perubahan sikap dan perilaku peserta didik relatif sulit diukur. 

3. Kualitas pencapaian tujuan belajar yang telah ditetapkan adalah relatif 

rendah karena pendidik sering hanya mengejar target waktu untuk 

menghabiskan target materi pembelajaran. 

4. Pembelajaran kebanyakan menggunakan ceramah dan tanya jawab 

Langkah-langkah dalam metode ceramah terdiri dari 3 langkah pokok 

yakni persiapan, pelaksanaan, dan kesimpulan (Sudjana, 2008:77). Dalam 

menggunakan metode konvensional pada mata pelajaran akuntansi, setelah guru 

berceramah menjelaskan materi lalu guru memberikan contoh soal kepada 

siswa, secara umum definisi dan cara penyelesaian dikerjakan oleh guru. Guru 

memerintahkan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana menyimpulkan. Pada 

tahap selanjutnya kemudian siswa diberi latihan soal. Pola penyelesaian latihan 

soal tersebut dikerjakan oleh guru, siswa hanya menyalin saja, sehingga siswa 

kurang mandiri dalam pembelajaran. Pada akhir pembelajaran guru biasanya 

memberikan tugas untuk dikerjakan dirumah. Kegiatan pembelajaran ini pada 

umumnya dilakukan secara monoton dan kurang adanya variasi metode 
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pembelajaran. 

Pembelajaran konvensional tidak memperhatikan pengalaman siswa 

dan hasil belajar diukur dengan tes. Dalam pembelajaran konvensional guru 

memegang peranan utama dalam menentukan isi dan proses pembelajaran, 

termasuk dalam menilai kemajuan siswa. Pada penelitian ini pembelajaran 

konvensional yang dimaksud merupakan modifikasi antara ceramah, tanya 

jawab dan pemberian tugas. 

 

2.2. Kerangka Berpikir 

Secara teoritis, menurut Hisyam Zaini dalam Suyitno (2007:6) 

mengatakan bahwa metode belajar yang paling baik adalah dengan  

mengajarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, pemilihan model pembelajaran 

tutor sebaya sebagai strategi pembelajaran akan sangat membantu siswa 

didalam mengajarkan materi atau penyelesaian soal kepada teman-temannya 

(belajar mempresentasikan idenya). Metode ini dilakukan dengan 

memberdayakan kemampuan siswa yang mempunyai daya serap yang tinggi, 

siswa dapat mengajakan materi ataupun latihan kepada teman-temannya yang 

belum faham. Metode ini banyak sekali manfaatnya baik dari sisi siswa yang 

berperan sebagai tutor maupun bagi siswa yang diajarkan. Sedang peran guru 

disini hanya sebagai pengawas dalam kelancaran pelaksanaan pembelajaran 

metode tutor sebaya ini dengan memberi pengarahan dan lain-lain. 

Menurut Dedi Supriyadi dalam Suherman (2003:276) mengemukakan 
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bahwa tutor sebaya adalah seorang atau beberapa orang siswa yang ditunjuk 

dan ditugaskan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Tutor 

tersebut diambil dari kelompok yang prestasinya lebih tinggi. 

Menurut Ischak dan Warji dalam suherman (2003:276) tutor sebaya 

adalah sekelompok siswa yang telah tuntas terhadap bahan pelajaran, 

memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami bahan pelajaran yang dipelajarinya. 

Conny Semiawan dalam Suherman (2003:276) tutor sebaya adalah 

siswa yang pandai dapat memberikan bantuan belajar kepada siswa yang 

kurang pandai. Bantuan tersebut dapat dilakukan kepada teman-teman 

sekelasnya di luar sekolah. 

 Sedangkan metode konvensional menurut Sanjaya dalam Apriliani 

(2005:115) dalam pembelajaran konvensional siswa ditempatkan sebagai objek 

belajar yang berperan sebagai penerima informasi secara pasif dan siswa lebih 

banyak belajar secara individual dengan menerima, mencatat, dan menghafal 

materi pelajaran. 

 (Sudjana, 2008:77) Metode konvensional lebih menekankan pada 

metode ceramah yang merupakan suatu metode dengan cara penuturan bahan 

pelajaran secara lisan. 

Secara logikal, Keberhasilan suatu proses pembelajaran tergantung dari 

kualitas komponen-komponen pembelajaran yang bekerja didalamnya. Menurut 

Arina (2005: 25) menyatakan bahwa  komponen-komponen pembelajaran itu 
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dapat saling bekerjasama dan saling mendukung, maka proses pembelajaran 

dapat berlangsung dengan baik dan membuahkan hasil belajar yang optimal. 

Adapun komponen-komponen pembelajaran yang dimaksud adalah tujuan 

pembelajaran, materi, metode pembelajaran, media, sarana dan prasarana, 

administrasi pembelajaran, siswa, guru dan evaluasi hasil belajar. 

 Salah satu komponen yang sangat membantu siswa mencapai hasil 

belajar yang bagus adalah guru. Seorang guru harus dapat menciptakan 

interaksi belajar yang menyenangkan dalam kelas. Untuk menciptakan interaksi 

belajar yang dalam kelas, diperlukan suatu metode pembelajaran yang tepat 

agar siswa tidak merasa bosan. Dalam kegiatan belajar mengajar dapat 

digunakan berbagai macam metode. Semua metode yang diterapkan pasti ada 

kelebihan dan adapula kekurangannya, tetapi sebagai seorang pendidik perlu 

menerapkan dan memilih metode yang paling tepat dan efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 Mata pelajaran akuntansi didasarkan pada analisis, konsep-konsep 

teoritis yang logis, penalaran dalam logika sehingga apabila metode 

konvensional digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, hasilnya kurang 

sesuai dengan spesifik materi akuntansi. Penggunaan metode ceramah 

cenderung menyamaratakan daya kemampuan siswa, padahal dalam 

kenyataannya kemampuan siswa berbeda-beda. Selain itu metode ceramah juga 

bersifat satu arah (guru sentris) yang merupakan transfering ilmu saja, pihak 

yang paling aktif adalah guru sedangkan siswa hanya pasif menerima apa yang 
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guru atau pendidik berikan kepada siswanya. Hal ini dimungkinkan terjadinya 

bahaya “verbalisme” yaitu siswa hafal susunan kata-kata atau kalimat tanpa 

memahami makna yang terkandung didalamnya. 

 Materi pokok bahasan jurnal penyesuaian perusahaan jasa adalah 

materi yang dianggap penting karena dengan jurnal penyesuaian bisa dikatakan 

penghubung antara neraca saldo dengan kertas kerja (work sheet). Jurnal 

penyesuaian juga penting, karena ada beberapa akun dalam neraca saldo yang 

memerlukan penyesuaian terlebih dahulu agar menunjukkan keadaan yang 

sebenarnya yaitu akun riil agar menunjukkan data yang sebenarnya dan akun 

nominal agar menunjukkan pendapatan serta beban yang seharusnya diakui 

pada suatu periode. mempelajari materi ini dapat memudahkan siswa dalam 

membuat kertas kerja (work sheet), yang merupakan salah satu tahap dalam 

akuntansi. Pembuatan jurnal penyesuaian juga diperlukan yang merupakan 

salah satu tahap menuju pembuatan kertas kerja (work sheet). Siswa harus 

memahami beberapa akun yang seharusnya dibuat jurnal penyesuaian dan akun 

mana yang tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian, agar didalam neraca saldo 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya baik dari akun riil maupun akun 

nominal itu sendiri. Dalam pembelajaran ini, setiap siswa diharapkan dapat 

memahami dasar pencatatan akuntansi yaitu dasar akrual dan dasar tunai atau 

kas. Pada dasar akrual, setiap pengaruh transaksi dicatat pada saat transaksi itu 

terjadi, jika terjadi transaksi yang berkaitan dengan pendapatan jasa, penjualan 

barang, atau pengeluaran untuk beban, transaksi tersebut akan dicatat pada saat 
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transaksi itu terjadi tanpa memerhatikan kapan kas diterima atau dikeluarkan 

sehingga diperlukan penyesuaian, sedangkan pada dasar tunai setiap transaksi 

akan dicatat ketika terjadi penerimaan atau pengeluaran kas sehingga pada 

akuntansi yang berbasis tunai atau kas tidak diperlukan penyesuaian. Dalam 

pembahasan jurnal penyesuaian ini, banyak siswa yang kurang memahami jenis 

akun mana yang perlu disesuaikan dan akun mana yang tidak perlu disesuaikan 

dan pada transaksi yang seperti apa yang perlu disesuaikan. Mereka merasa 

kesulitan dalam mencatat akun mana yang perlu dibuatkan jurnal penyesuaian. 

Dalam kondisi seperti ini, mereka enggan untuk bertanya kepada guru dan 

akhirnya  dalam pembuatan buku besar mengalami kesalahan, yang mana akan 

berakibat salah persepsi apakah dalam neraca saldo sudah menunjukkan 

keadaan yang sebenarnya apa belum. 

 Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan penerapan metode tutor 

sebaya yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Mengingat bahwa siswa adalah unsur 

pokok dalam pengajaran maka siswalah yang harus menerima dan mencapai 

berbagai informasi pengajaran yang pada akhirnya dapat mengubah tingkah 

lakunya sesuatu yang diharapkan. Untuk itu, maka siswa harus dijadikan 

sebagai sumber pertimbangan didalam pemilihan sumber pengajaran 

(Sudirman, 1987:210 dalam E. Suherman, 2003:275). Siswa (tutor) adalah 

sumber belajar, yaitu yang menunjuk atau menugaskan seseorang atau beberapa 

orang siswa untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Dengan 



 34

cara tersebut dapat menghilangkan rasa canggung, enggan maupun rendah diri 

jika bertanya atau minta bantuan, karena bahasa yang digunakan lebih mudah 

dipahami. Disamping itu juga siswa yang mengalami handicap belajar 

perolehan prestasi akademik dan harga dirinya semakin meningkat. Kegiatan 

belajar kelompok ternyata juga mampu meningkatkan interaksi dan keberanian 

siswa baik yang mengalami handicap belajar. Kerjasama siswa juga akan 

tercipta dalam memahami materi pelajaran. Siswa juga diajak berfikir untuk 

memahami mata pelajaran, tidak hanya mendengar, menerima dan mengingat 

saja. Dengan metode ini keaktifan, kemandirian, kerjasama dan ketrampilan 

siswa dapat ditingkatkan. Dengan begitu hasil belajar siswa akan meningkat. 

 Penerapan metode tutor sebaya dapat memperpermudah dalam 

mempelajari pokok bahasan jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Hal ini karena 

metode tutor sebaya mempunyai beberapa kelebihan diantaranya: (1) Siswa 

dapat bekerjasama dalam meningkatkan pemahaman materi pelajaran, terjalin 

hubungan baik antara siswa dalam meningkatkan hasil belajar, membina 

hubungan antar pribadi yang positif diantara siswa yang berasal dari latar 

belakang yang berbeda, dan menerapkan bimbingan antar teman. (2) Bagi guru 

dapat memberikan motivasi untuk lebih meningkatkan metode pembelajaran 

yang variatif, sehingga siswa akan termotivasi dalam belajar. Selain itu juga 

dapat terjadi peningkatan pembelajaran. Peningkatan cakupan materi 

pembelajaran dan peningkatan konsep pada diri siswa. (3) Bagi tutor dapat 

memperkaya akan pengalaman yang justru sebenarnya merupakan kebutuhan 
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anak itu sendiri. Mereka dapat berusaha mendapatkan hubungan pergaulan baru 

yang mantap dengan teman sebaya, mencari perannya sendiri, mengembangkan 

kecakapan intelektual dan konsep-konsep penting, mendapatkan tingkah laku 

yang bertanggung jawab secara sosial. Dengan demikian, beban yang diberikan 

kepada mereka akan memberi kesempatan untuk mendapatkan perannya, 

bergaul dengan orang-orang lain, dan bahkan mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman.  

 Pembelajaran akuntansi dengan menerapkan metode tutor sebaya akan 

mempermudah siswa dalam memahami akun-akun apasaja yang perlu dibuat 

penyesuaiannya, siswa dapat dengan mudah mengidentiikasi akun yang 

dibuatkan penyesuaiannya, dapat mempererat hubungan antar siswa, serta dapat 

meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dengan demikian, 

pembelajaran akuntansi dengan menerapkan metode tutor sebaya dapat 

menciptakan suatu kondisi belajar yang kondusif dan tidak monoton, sehingga 

siswa tidak mengalami kesulitan dalam belajar akuntansi. Dan pada akhirnya 

akan dapat meningkatkan hasil belajarnya baik dari segi kuantitas maupun dari 

segi kualitasnya. 

 Beberapa alasan bahwa penerapan metode tutor sebaya dapat 

dikatakan efektif dalam proses pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal 

penyesuaian perusahaan jasa adalah: 

a) Guru dapat meningkatkan metode pembelajaran yang variatif 

Pembelajaran yang variatif dibutuhkan partisipasi siswa untuk aktif dalam 
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proses pembelajaran. Mereka dapat mengungkapkan pendapatnya tentang 

pemahaman materi tersebut. Dalam hal ini siswa dapat mengindikasikan 

transaksi yang dibuatkan jurnal penyesuaiannya yang meliputi beban 

dibayar dimuka yang dapat dicatat saat pembayaran diakui sebagai aktiva 

dan saat pembayaran diakui sebagai beban, beban yang masih harus dibayar, 

pendapatan yang masih harus diterima (piutang pendapatan), pendapatan 

diterima dimuka yang dapat dicatat saat penerimaan pendapatan diakui 

sebagai utang dan saat penerimaan pendapatan diakui sebagai pendapatan, 

pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva tetap dan mengoreksi kesalahan 

(baik kesalahan pada saat pemindahbukuan, kesalahan meletakkan angka, 

dan kesalahan mencatat akun). Transaksi Jurnal penyesuaian yang meliputi 

transaksi tersebut diatas, dapat dipelajari dalam waktu yang efektif dan 

dengan metode yang variatif yaitu penggabungan antara metode tanya 

jawab, pemberian tugas dan diskusi. Melalui metode ini, siswa yang kurang 

memahami materi dapat bertanya dengan tutornya (temannya sendiri) tanpa 

rasa enggan maupun malu.  

b) Dapat meningkatkan cara belajar siswa 

Dengan adanya diskusi kelompok yang dipimpin oleh tutor sebaya, maka 

siswa akan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran akuntansi. Dengan 

berdiskusi, mereka dapat saling tanya jawab tentang pencatatan beban 

dibayar dimuka saat pembayaran diakui sebagai aktiva dan beban dibayar 

dimuka saat pembayaran diakui sebagai beban, pencatatan beban yang 
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masih harus dibayar dan pendapatan yang masih harus diterima (piutang 

pendapatan), pencatatan pendapatan yang diterima dimuka jika pencatatan 

saat penerimaan pendapatan diakui sebagai utang dan pencatatan 

pendapatan yang diterima dimuka saat penerimaan pendapatan diakui 

sebagai pendapatan, pemakaian perlengkapan, penyusutan aktiva tetap, 

jurnal penyesuaian untuk mengoreksi kesalahan. Dapat mencatat transaksi-

transaksi yang seharusnya dibuat penyesuaian (harus disesuaikan) dan 

transaksi yang tidak perlu dibuat penyesuaian. Dalam pembelajaran ini, 

siswa dituntut untuk aktif bertanya, dapat bekerjasama dalam kelompok, dan 

berani mengungkapkan pendapat. Dengan demikian, suasana dalam 

pembelajaran akan terasa hidup, tidak monoton, dan pemahaman siswa 

tentang materi akan meningkat. 

Secara empirik, berdasarkan penelitian terdahulu yang meneliti tentang 

metode tutor sebaya hasilnya mengalami peningkatan hasil belajar, seperti 

penelitian yang dilakukan Auliyawati (2007) dengan judul ”Efektifitas 

Penerapan Metode Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil Untuk Meningkatkan 

Prestasi Belajar Akuntansi Pokok Bahasan Jurnal Khusus Perusahaan Dagang 

pada Siswa Kelas XI IS SMA Negeri I Karanganom Tahun Ajaran 2006/2007”. 

Dari penelitian yang dilakukan, Prestasi belajar akuntansi pokok bahasan jurnal 

khusus dengan metode tutor sebaya dalam kelompok kecil lebih efektif 

daripada metode konvensional pada siswa kelas XI IS SMA Negeri I 
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Karanganom. Hal ini ditunjukkan dengan  sebesar 2,186 dan  sebesar 

1,99 dengan taraf kesalahan 5% dan dk sebesar 78 yang menunjukkan bahwa 

proses pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal khusus perusahaan dagang 

dengan menerapkan metode tutor sebaya dalam kelompok kecil lebih efektif 

dan dapat meningkatkan prestasi belajar akuntansi dibanding proses 

pembelajaran dengan metode konvensional. 

hitungt tabelt

Dalam jurnal pendidikan yang ditulis oleh Surtini (2007) yang berjudul 

”Efektifitas Tutorial Tatap Muka Rancangan Khusus Program S-1 PGSD”, 

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pencapaian IP mahasiswa untuk setiap mata 

kuliah yang ditutorialkan dengan yang tidak ditutorialkan mempunyai 

perbedaan yang berarti. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian IP semester II 

untuk semua mata kuliah yang ditutorkan memberikan hasil yang memuaskan 

yaitu mencapai IP diatas 3. sedangkan mata kuliah yang tidak ditutorialkan 

untuk semester II lebih jelek karena rata-rata untuk mata kuliah tersebut IP yang 

diperoleh berkisar nilainya kurang dari 2 dan kurang dari 3. 

Harper dan Larry Maheady (2007) juga menulis jurnal penelitian 

pendidikan dengan judul ”Media Pengajaran Melalui Teman Sebaya dan Siswa 

yang Rendah Kemampuan Belajarnya” , hasilnya ada peningkatan skor kira-

kira 20% (dari 62% dengan tidak menggunakan tutor sebaya dan setelah 

menggunakan tutor sebaya menjadi 82%). Ketika tutor sebaya diterapkan, dari 

93 siswa hanya ada satu siswa yang mendapat nilai kurang, berbeda ketika 
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pengajaran disampaikan oleh guru yang 45% dari seluruh siswa mendapat 

angka kurang.  

Suprapto (2008) dengan judul ”Penerapan Model Pembelajaran Tutor 

sebaya dalam Kelompok Kecil untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik 

Kelas IX B SMP Pius Pekalongan pada Segitiga-segitiga Sebangun” yang 

hasilnya dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Hal tersebut dapat 

dilihat dari nilai rata-rata dari 6,93 pada siklus I menjadi 7,85 pada siklus III. 

Mazur (2008) menulis jurnal penelitian pendidikan dengan judul 

”Pengaruh Tutor Sebaya Pada Kerjasama Guru dan Prestasi Matematika Siswa. 

Hasil dari evaluasi menunjukkan ada pengaruh pada prestasi belajar siswa 

antara yang menerapkan tutor sebaya dengan yang hanya diajarkan oleh guru 

saja yaitu sebesar 0,15 atau sebesar 15%. 

Berdasarkan analisis teoritical, logical dan empirical diatas dapat 

ditarik simpulan bahwa untuk dapat meningkatkan hasil belajar diperlukan 

adanya suatu metode yang digunakan yang akan mengajak siswa untuk lebih 

aktif, mandiri, menghilangkan rasa malu, takut, dan enggan bertanya dalam 

pembelajaran. Dari analisis diatas, hal ini menguatkan dan mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian dengan mengkomparasikan hasil akuntansi 

khususnya jurnal penyesuaian antara pembelajaran menggunakan metode tutor 

sebaya dengan pembelajaran menggunakan metode konvensional yang 

mengkhususkan kemampuan siswa pada aspek kognitif dengan butir soal yang 
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mencakup aspek pengetahuan ( )1C , pemahaman ( )2C , dan aspek penerapan 

, karena penulis menduga bahwa dengan menerapkan metode tutor sebaya 

mengakibatkan proses pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal 

penyesuaian perusahaan jasa pada siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Slawi tahun 

ajaran 2008/2009 berlangsung lebih efektif dan membuahkan hasil belajar yang 

lebih baik daripada proses pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal 

penyesuaian perusahaan jasa pada siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Slawi tahun 

ajaran 2008/2009 dengan metode konvensional. 

( 3C )

Dari uraian diatas, maka pemikiran dalam menjalankan pembelajaran 

dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut: 

Pembelajaran 
menggunakan 

metode ceramah
Tes Awal 

( Pre Test ) 
Tes Hasil Belajar 

( Post Tes ) 

Dibandingkan 
sama atau tidak

Tes Awal 
( Pre Test ) 

Pembelajaran  
menggunakan tutor 

sebaya

Tes Hasil Belajar
( Post Tes ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Skema Kerangka Berfikir 
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2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar akuntansi pokok bahasan jurnal 

penyesuaian perusahaan jasaantara pembelajaran metode tutor sebaya 

dengan pembelajaran metode konvensional pada siswa kelas XI IS di SMA 

NEGERI 1 SLAWI 2008/2009. 

2. Pembelajaran metode tutor sebaya menunjukkan hasil belajar akuntansi 

pokok bahasan jurnal penyesuaian perusahaan jasa yang lebih baik 

dibandingkan dengan pembelajaran metode konvensional pada siswa kelas 

XI IS di SMA NEGERI 1 SLAWI 2008/2009. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini bersifat komparatif. Desain penelitian yang digunakan 

adalah randomized experimen group. Kelompok eksperimen dikenai perlakuan 

tertentu dalam jangka waktu tertentu kemudian kelompok dikenai pengukuran 

yang sama. Peneliti mengambil dua kelas sebagai sampel dari populasi sebagai 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Berikut ini tabel desain penelitian yang 

dilakukan: 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian Pembelajaran 
Kelompok dalam 
pembelajaran 

Pre test Perlakuan Post test 

Kelompok 
eksperimen 

Tes awal Pembelajaran 
dengan metode tutor 
sebaya  

Tes hasil belajar 

Kelompok kontrol Tes awal Pembelajaran 
dengan metode 
konvensional 

Tes  hasil belajar 

 

Langkah-langkah penelitian yaitu: 

a. Penyusunan instrumen penelitian. 

b. Uji coba instrumen. 

c. Analisis Instrumen  

42 
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d.    Penelitian  

1. Pengambilan sampel dengan teknik cluster random sampling yaitu 

memilih secara acak dari seluruh populasi dengan syarat populasi 

berdistribusi normal dan homogenitasnya sama. 

2. Analisis data awal dari hasil pretest. 

3. Penelitian (pelaksanaan pembelajaran). 

4. Pengambilan data akhir dari hasil posttest. 

5. Analisis data akhir. 

6. Pengambilan simpulan. 

 

3.2. Penentuan Obyek Penelitian 

a. Populasi 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

XI IS di SMA NEGERI 1 SLAWI. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 

empat kelas. Jumlah seluruh populasi yaitu 137 siswa. 

 Berikut ini tabel jumlah populasi dari kelas XI IS semester dua SMA 

NEGERI 1 SLAWI 
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Tabel 3.2. Daftar Nama Siswa Kelas XI IS 
No Kelas Jumlah Siswa 

1 XI IS 1 32 

2 XI IS 2 34 

3 XI IS 3 35 

4 XI IS 4 36 

 Jumlah 137 

Sumber: data SMA Negeri I Slawi 

b. Sampel dan teknik sampling 

Sampel adalah sebagian wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 

2006:131). Sampel dalam penelitian ini diambil dua kelas dari seluruh populasi 

dengan teknik cluster random sampling, yaitu mengambil dua kelas secara acak 

dari populasi, dengan syarat populasi itu harus berdistribusi normal dan 

homogenitasnya sama. Teknik sampling ini dipilih berdasarkan pertimbangan 

bahwa populasi memiliki ciri yang relatif sama. Adapun kesamaannya yaitu: 

1. Siswa tersebut diampu oleh guru yang sama 

2. Siswa tersebut berada pada semester yang sama dan menempati lokasi 

sekolah yang sama yaitu SMA Negeri 1 Slawi 

3. Sampel sudah mewakili populasi karena sebanyak 10-15% dari jumlah 

kelompok populasi (Arikunto, 1998:120) 

Adapun cara menentukan kelasnya yaitu dengan cara undian.   

c. Variabel 

Menurut Arikunto (2006), Variabel merupakan gejala yang bervariasi. 
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Variabel merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

dalam suatu penelitian. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi suatu kejadian 

(Arikunto, 2006:119). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

penggunaan metode tutor sebaya dan metode konvensional dalam 

pembelajaran akuntansi materi pokok jurnal penyesuaian. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat yaitu variabel sebagai akibat dari variabel bebas. Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah hasil belajar kognitif. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah cara  mencari data mengenai hal-hal yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:231). Metode dokumentasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil dokumen atau data-

data yang mendukung penelitian yang berupa nama-nama siswa sebagai sampel 

penelitian dan data nilai ulangan blok bidang studi akuntansi khususnya juga. 

Saat penelitian ada foto yang menggambarkan bagaimana pembelajaran yang 

terjadi dikelas eksperimen dan kelas kontrol.  
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3.3.2 Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 2006:155).  

Wawancara disini untuk mengambil data yang berupa jurnal yang berupa jurnal 

siswa dengan jurnal guru. Jurnal siswa berarti tentang perasaan siswa ketika 

melakukan pembelajaran dikelas dengan menggunakan metode tutor sebaya 

pada kelas eksperimen dan menggunakan metode konvensional pada kelas 

kontrol, kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 

menggunakan metode tutor sebaya, perasaan siswa berkaitan dengan model 

pembelajaran tutor sebaya dan hal-hal lain yang dikemukakan oleh siswa 

berkaitan dengan pembelajaran yang telah diikuti. 

Sementara jurnal guru mengungkap tentang kesiapan siswa terhadap 

pembelajaran menggunakan metode tutor sebaya pada kelas eksperimen dan 

pembelajaran menggunakan metode konvensional pada kelas kontrol. 

Bagaimana keaktifan siswa selama proses pembelajaran dengan metode 

pembelajaran dengan metode tutor sebaya dan menggunakan metode 

konvensional, bagaimana suasana atau situasi kelas selama pembelajaran 

dengan menggunakan metode tutor sebaya, apa tingkah laku siswa, bagaimana 

respon siswa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembelajaran yang telah 

diikuti 
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3.3.3 Metode Tes 

Instrumen yang berupa tes ini dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan dasar dan penyampaian prestasi (Arikunto, 2006:223). Metode ini 

berupa tes objektif materi pokok jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Tes ini 

bertujuan untuk memperoleh data hasil belajar akuntansi jurnal penyesuaian 

pada aspek kognitif yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang 

penguasaan dan pemahaman siswa dalam bidang studi akuntansi. Tes ini terdiri 

dari 30 item soal dalam bentuk pilihan ganda. Tes dilakukan dua kali yaitu 

sebelum diberi perlakuan yang disebut tes awal (pretest) dan sesudah diberi 

perlakuan yang dinamakan tes hasil belajar (post test). Kelas eksperimen diberi 

pembelajaran dengan menggunakan  metode tutor sebaya sedangkan kelas 

kontrol diberi pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional.  

 

3.3.4 Metode Observasi 
Metode observasi adalah kegiatan memperhatikan obyek dengan 

menggunakan seluruh indera atau disebut pengamatan langsung. Metode ini 

digunakan untuk mengukur indikator kinerja, dan sikap siswa selama 

pembelajaran berlangsung. 

 

3.3.5 Persiapan Uji Coba Instrumen 

Suatu instrumen yang baik, perlu terlebih dahulu diujicobakan untuk 

mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Hasil uji coba dianalisis untuk 
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mengetahui apakah memenuhi syarat sebagai alat pengambil data atau tidak. 

Langkah-langkah persiapan uji coba instrumen adalah: 

1. Materi dan bentuk instrumen 

Pokok materi yang digunakan adalah jurnal penyesuaian, materi ini 

merupakan materi pelajaran akuntansi kelas XI IS semester dua. Bentuk 

tes yang digunakan pada penelitian ini adalah pilihan ganda dengan lima 

buah kemungkinan jawaban yang tepat.  

2. Metode penyusunan instrumen uji coba. 

Langkah-langkah penyusunan instrumen uji coba menurut Arikunto 

adalah sebagai berikut: 

a. Mengadakan pembatasan terhadap bahan-bahan yang akan 

diujicobakan yaitu materi bidang studi akuntansi materi pokok jurnal 

penyesuaian. 

b. Menentukan jumlah butir soal dan alokasi waktu yang disediakan. 

Jumlah butir soal yang diujicobakan adalah 40 butir soal baik itu soal 

uji coba 1 yang akan digunakan untuk soal pre test maupun soal uji 

coba 2 yang akan digunakan untuk soal post test. Tiap butir soal 

diperkirakan membutuhkan waktu penyelesaian rata-rata 2-5 menit, 

sehingga alokasi waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal uji 

coba ini adalah 90 menit. 

c. Menentukan tipe atau bentuk tes. Bentuk tes yang digunakan adalah 

berbentuk pilihan ganda dengan 5 buah pilihan jawaban.  
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d. Menentukan komposisi jenjang yang terdiri dari 40 item soal, yaitu 

aspek pengetahuan (C1), terdiri dari 8 soal (20%), aspek pemahaman 5 

soal (12,50%), dan aspek penerapan terdiri dari 27 soal (67,50%). 

e. Menentukan tabel spesifikasi atau kisi-kisi soal. 

f. Menyusun butir-butir soal 

g. Mengujicobakan instrumen dan menganalisis hasil uji coba. Dalam hal 

ini validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda seperangkat 

tes yang digunakan.  

 

3.3.6 Tahap Uji Coba Instrumen  

Langkah yang dilakukan setelah seperangkat tes tersusun rapi adalah 

mengujicobakan pada siswa diluar sampel. Pada penelitian ini uji coba 

dilakukan pada siswa kelas XI IS 3 untuk soal uji coba 1 sebanyak 34 siswa dan 

kelas XI IS 4 untuk soal uji coba 2 sebanyak 35 siswa. Dengan alasan kelas 

tersebut telah mendapat pembelajaran materi pokok jurnal penyesuaian. 

Seperangkat tes yang telah diujicobakan sebanyak 40 soal baik itu soal uji coba 

1 maupun soal uji coba 2. Hasil uji coba dianalisis untuk mengetahui apakah 

instrumen layak untuk digunakan sebagai alat pengambil data atau tidak.   

 

3.4 Analisis Instrumen  

3.4.1 Validitas 

Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu 
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instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, 

sebaliknya instrumen yang kurang valid mempunyai validitas rendah. Tinggi 

rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul 

tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud (Arikunto, 

2006:168). Validitas dalam penelitian ini ada dua macam yaitu validitas isi soal 

dan validitas butir soal. 

1. Validitas isi 

Validitas isi atau validitas tes mempersoalkan apakah isi butir tes yang 

diujikan itu mencerminkan isi kurikulum yang seharusnya diukur atau 

tidak dalam penelitian ini berarti menggunakan kurikulum KTSP. 

Cara menguji validitas isi adalah dengan pendekatan rasional, yaitu antara 

kisi-kisi soal dengan butir soalnya (Thoha, 1990:111). Untuk memenuhi 

validitas isi soal, sebelum instrumen disusun peneliti menyusun kisi-kisi 

soal terlebih dahulu berdasarkan kurikulum yang berlaku, selanjutnya di 

konsultasikan dengan guru pengampu dan dosen pembimbing. 

2. Validitas butir 

Validitas butir adalah butir tes yang dapat menjalankan fungsi pengukuran 

dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari seberapa besar peran yang 

diberikan oleh butir soal tes tersebut dalam mencapai skor seluruh tes. 

Validitas butir dapat dihitung dengan menggunakan rumus point biserial: 

q
p

S
MtM

r
t

p
pbis

−
=
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pbisr  : Koefisien korelasi point biserial 

  : Rerata skor siswa yang menjawab benar pM

tM  : Rerata skor siswa total 

 P : Proporsi skor siswa yang menjawab benar 

 q : Proporsi skor siswa yang menjawab salah (1-p) 

  : Standar deviasi total tS

Berdasarkan soal uji coba 1 pada siswa kelas XI IS 3 SMA Negeri 1 Slawi 

diperoleh hasil analisis validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat 

kesukaran soal. Soal instrumen yang digunakan untuk uji coba 1 sebanyak 

40 soal, demikian juga soal instrumen yang digunakan untuk uji coba 2 

sebanyak 40 soal. Pada soal uji coba 1 diperoleh 33 soal valid dan 7 soal 

tidak valid.  Soal dikatakan valid jika  dan soal dikatakan tidak 

valid apabila harga 

tabelpbis rr 〉

tabelpbis rr 〈 . Dari perhitungan diperoleh rangkuman 

validitas soal uji coba 1 materi pokok jurnal penyesuaian pada tabel 3.3 

Tabel 3.3 Ringkasan Validitas Soal Uji Coba 1 Materi Pokok Jurnal 
Penyesuaian 

No Kriteria Nomor soal Jumlah

1 Valid 1, 2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 
24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 36, 37, 38, 39. 

33 

2 Tidak valid 12, 20, 23, 25, 28, 35, 40. 7 
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Contoh perhitungan validitas soal tes uji coba 1 terdapat pada lampiran 18. 

Sedangkan untuk soal uji coba 2 diperoleh rangkuman validitasnya pada 

tabel 3.4 sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Ringkasan Validitas Soal Uji Coba 2 Materi Pokok Jurnal 
Penyesuaian 

No Kriteria Nomor soal Jumlah

1 Valid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 
32, 33, 35, 37, 38, 39. 

33 

2 Tidak valid 17, 24, 28, 30, 34, 36, 40 7 

 

 

3.4.2 Reliabilitas 

Reliabilitas sering diartikan kerelandalan. Artinya suatu tes memiliki 

keterandalan bilamana tes tersebut dipakai mengukur berulang-ulang hasilnya 

sama. Dengan demikian reliabilitas dapat pula diartikan dengan keajegan atau 

stabilitas (Thoha, 1990:118). Suatu instrumen mempunyai reliabilitas yang 

tinggi apabila memberikan hasil yang relatif konstan pada penggunaan ulang 

bagi subyek yang berbeda. Perhitungan reliabilitas untuk instrumen ini dengan 

menggunakan rumus KR-20 sebagai berikut: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

−
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t

t

V
pqV

k
kr

111

 

Keterangan: 

11r   = Reliabilitas instrumen 
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k  = Banyaknya butir pertanyaan 

  = Varians total totalV

P  = Proporsi siswa yang menjawab dengan benar 

q  = Proporsi siswa yang menjawab dengan salah ( q= 1-p ) 

∑ pq  = Jumlah hasil perkalian p dan q 

Instrumen dikatakan reliabel apabila  . Pada soal uji coba 1 untuk soal 

pre test dengan n=34 dan taraf signifikansi 5% adalah 0,339. dari perhitungan 

koefisien reliabilitas 

tabelrr 〉11

680,011 =r setelah dibandingkan ternyata didapatkan 

. Maka disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. Sedangkan 

pada soal uji coba 2 yang akan digunakan untuk soal post test dengan n=35 

dan taraf signifikansi 5% adalah 0,334. dari perhitungan koefisien reliabilitas 

.  Setelah dibandingkan, didapatkan , maka disimpulkan 

instrumen soal uji coba 2 juga reliabel. 

tabelrr 〉11

766,011 =r tabelrr 〉11

  

3.4.3 Daya Beda 

Daya beda adalah kemampuan soal untuk membedakan kelompok 

siswa pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah) (Arikunto, 2006:211). 

BA
B

B

A

A PP
J
B

J
BD −=−=  
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Keterangan: 

J : Jumlah peserta tes 

AJ  : Banyaknya peserta kelompok atas 

BJ  : Banyaknya peserta kelompok bawah 

AB : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

benar 

BB :Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan    

benar 

AP  : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar  

BP  : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya beda:  

D : 0,00- 0,20 : Jelek (poor) 

D : 0,20- 0,40 : Cukup (satisfactory) 

D : 0,40- 0,70 : Baik (good) 

D : 0,70- 1,00 : Baik sekali (excellent) 

Daya beda tiap soal tidak sama. Dari perhitungan daya beda, soal 

dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu jelek, cukup, baik, dan sangat 

baik. Adapun data daya pembeda soal uji coba 1 terdapat pada tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Ringkasan Daya Beda Soal Uji Coba 1 Materi Pokok Jurnal 
Penyesuaian 

No Kriteria Nomor soal Jumlah 

1 Jelek (poor) 2, 3, 6, 12, 20, 23, 25, 28, 35, 
40 

10 

2 Cukup 
(satisfactory) 

4, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 
21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 

24 

3 Baik (good) 1, 9, 10, 14, 15, 19 6 

4 Baik sekali 
(excellent) 

- - 

 

Contoh perhitungan daya beda soal ada pada lampiran 18. Sedangkan untuk 

soal uji coba 2 didapat data soal dengan kriteria yang terangkum dalam tabel 

3.6. 

Tabel 3.6 Ringkasan Daya Beda Soal Uji Coba 2 Materi Pokok Jurnal 
Penyesuaian 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah 

1 Jelek (poor) 1, 2, 6, 17, 24, 28, 30, 34,b 36 9 

2 Cukup 
(satisfactory) 

3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 29, 32, 33, 35, 37, 
38, 39 

28 

3 Baik (good) 10, 31, 40 3 

4 Baik sekali 
(excellent) 

- - 

 

3.4.4 Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran adalah angka yang menunjukkan mudah sukarnya 

soal bagi siswa. Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah tidak 
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merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya.sedangkan 

soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya. 

Tingkat kesukaran soal dapat dihitung dengan indeks kesukaran 

 
JS
BP =   (Arikunto, 2006:208) 

Keterangan: 

P= Indeks kesukaran 

B= Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan betul 

JS= Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Berikut ini tabel klasifikasi indeks kesukaran soal, yaitu: 

Tabel 3.7 Kriteria Indeks Kesukaran Soal 

Interval IK Kriteria 

0,00<P 0,30 ≤
0,30<P≤  0,70 
0,70<P≤  1,00 

Sukar 
Sedang 
Mudah 

 

Berdasarkan hasil analisis soal uji coba 1 pada materi pokok jurnal 

penyesuaian diperoleh data soal dengan kriteria yang terangkum dalam tabel 

3.8 
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Tabel 3.8 Ringkasan Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 1 Materi Pokok 
Jurnal Penyesuaian 

No Kriteria Nomor Soal Jumlah 

1 Sukar 7, 9, 19 3 

2 Sedang 1, 14, 15, 20, 21, 23, 25, 27, 
28, 31, 35 

11 

3 Mudah 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 
16, 17, 18, 22, 24, 26, 29, 30, 
32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 

26 

 

Contoh perhitungan daya beda soal ada pada lampiran 18. Sedangkan untuk 

soal uji coba 2 diperoleh data soal dengan kriteria yang terangkum dalam 

tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Ringkasan Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 2 Materi Pokok 
Jurnal Penyesuaian 

No Kriteria Nomor soal Jumlah 

1 Sukar 24, 28, 35 3 

2 Sedang 3, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 32, 
34, 38, 39 

12 

3 Mudah 1, 2, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 
29, 30, 31, 33, 36, 37, 40 

25 

 

3.4.5 Penentuan Soal Tes 

Berdasarkan perhitungan analisis hasil tes uji coba, maka guru 

mengadakan pemilihan butir-butir soal yang memenuhi kriteria ditinjau dari 

validitas, reliabilitas, daya beda dan tingkat kesukaran soal. Soal yang 

nantinya dipakai untuk soal pre test maupun soal post test yaitu soal yang 

valid dan minimal soal tersebut daya bedanya cukup. Setelah dianalisis maka 
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didapat 30 butir soal yang digunakan untuk mengambil data tes hasil belajar, 

baik pada soal uji coba 1 maupun pada soal uji coba 2. Pada soal uji coba 1 

soal yang memenuhi kriteria adalah soal dengan nomor 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 

39 dan soal yang dibuang adalah soal dengan nomor 2, 3, 6, 12, 20, 23, 25, 28, 

35, 40. Sedangkan pada soal uji coba 2 yang memenuhi kriteria yaitu soal 

dengan nomor 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40 dan soal yang dibuang adalah 

soal dengan nomor 1, 2, 6, 17, 24, 28, 30, 36.  

Soal uji coba yang memenuhi kriteria tersebut nantinya akan dipakai 

untuk mengambil data tes hasil belajar siswa pada saat sebelum diberi 

perlakuan (pre test) untuk soal uji coba 1 dan pada saat sesudah diberi 

perlakuan (post test) untuk soal uji coba 2. 

  

3.4.6. Prosedur Eksperimen 

 Prosedur eksperimen dalam penelitian ini dibagi dalam tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap persiapan eksperimen 

Ada empat langkah yang perlu dilakukan dalam tahap ini, yaitu: 

a. mencari data kelas dan nama siswa kelas XI IS SMA Negeri 1 Slawi 

tahun ajaran 2008/2009 

b. melakukan tes uji coba instrumen di kelas XI IS 3 dan kelas XI IS 4 
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c. melakukan teknik cluster random sampling  

d. kelompok yang terpilih menjadi sampel penelitian dibagi menjadi dua 

kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun 

data yang dianalisis dalam tahap ini adalah data nilai pre test akuntansi 

kelas XI IS 1 dan kelas XI IS 2. 

Dalam analisis ini dilakukan tiga uji, yaitu uji normalitas, uji kesamaan 

dua varian (uji homogenitas), dan uji perbedaan rata-rata   

2. Tahap pelaksanaan eksperimen 

Setelah diketahui bahwa kedua kelompok sampel memiliki kemampuan 

awal sama, maka proses pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal 

penyesuaian perusahaan jasa dapat dilakukan pada kelompok eksperimen 

dengan menerapkan metode tutor sebaya dan pada kelompok kontrol 

dengan menggunakan metode konvensional. 

Alokasi waktu mata pelajaran akuntansi untuk kelas XI IS adalah dua jam 

pelajaran, yaitu 2 X 45 menit untuk setiap kali pertemuan. 

Proses pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal penyesuaian 

perusahaan jasa memerlukan enam kali pertemuan. Pembagian materi 

untuk tiap kali pertemuannya adalah sebagai berikut: 

a. Pertemuan I : fungsi jurnal penyesuaian, jurnal penyesuaian akun 

perlengkapan, jurnal penyesuian akun beban dibayar 
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dimuka jika di akui sebagai harta dan jika diakui 

sebagai beban, jurnal penyesuaian akun pendapatan 

diterima dimuka jika diakui sebagai utang dan jika 

diakui sebagai pendapatan. 

b. Pertemuan II : pemberian pretest  

c. Pertemuan III : penyusutan aktiva tetap, beban yang masih harus 

dibayar, pendapatan yang masih harus diterima. 

d. Pertemuan IV : latihan soal dan pembahasan 

e. Pertemuan V : latihan soal dan pembahasan 

f. Pertemuan VI : pemberian postest 

Adapun proses pembelajaran pada kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol adalah sebagai berikut: 

a. Proses pembelajaran pada kelompok eksperimen. 

Pembelajaran pada kelompok eksperimen dilaksanakan dengan 

menerapkan metode tutor sebaya. Pada awal pembelajaran guru 

memberikan apersepsi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan 

siswa terhadap materi pokok jurnal penyesuaian melalui tanya jawab. 

  Guru menjelaskan secara singkat materi jurnal penyesuaian. 

Guru membagi siswa dalam enam kelompok yang terdiri dari lima 

siswa tiap kelompok tiap kelompok masing-masing dengan dibimbing 
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oleh satu orang tutor ditiap-tiap kelompok. Masing-masing kelompok 

diberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan dikerjakan dalam satu 

kelompok yang dibimbing oleh seorang tutor (dalam hal ini yang 

menjadi tutor temannya sendiri). Setelah itu diadakan pembahasan 

materi soal-soal dan permasalahan dengan bimbingan tutor, jika tutor 

mengalami kesulitan maka ditanyakan kepada guru sebagai sumber 

utama. 

Pada akhir pembelajaran guru bersama siswa mengambil 

kesimpulan atas materi yang telah dipelajari kemudian guru 

memberikan tugas individu, dimana siswa ditugasi untuk mengerjakan 

soal-soal yang telah diajarkan.  

Alokasi waktu pembelajaran akuntansi materi pokok jurnal 

penyesuaian untuk tiap kali pertemuan adalah 2X45 menit. Proses 

pembelajaran akuntansi materi pokok jurnal penyesuaian perusahaan 

jasa memerlukan 4 kali tatap muka dan dua kali tes, yaitu tes yang 

dilakukan sebelum diberikan perlakuan (pre test) yang dilakukan di 

awal pertemuan dan tes yang dilakukan setelah diberikan perlakuan 

(post test) yang dilakukan diakhir pertemuan. 

b. Pembelajaran pada kelompok kontrol 

Pembelajaran pada kelompok kontrol dilaksanakan dengan 

metode pembelajaran konvensional. Pada pembelajaran ini guru 

banyak berceramah dalam memberikan materi, guru memberikan 
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latihan soal-soal yang diberikan guru dan dibahas bersama-sama guru 

dengan murid. 

Pelaksanaan proses pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal 

penyesuaian perusahaan jasa pada kelompok eksperimen adalah melalui 

diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas dengan menerapkan metode tutor 

sebaya. Sedangkan pada kelompok kontrol hanya menggunakan metode 

konvensional yaitu perpaduan metode ceramah, tanya jawab dan pemberian 

latihan soal.  

3. Tahap evaluasi eksperimen 

Setelah proses pmbelajaran berakhir, maka diadakan postest berupa soal 

pilihan ganda untuk mengetahui tingkat penguasaan materi jurnal 

penyesuaian perusahaan jasa. Setelah dilakukan postest, maka di adakan 

pengukuran dan penilaian untuk menguji hipotesis.  

 

3.5 Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis dari penelitian dari 

hasil analisis yang akan ditarik suatu kesimpulan.  

Analisis data dalam penelitian yang akan dilakukan dibagi dalam dua 

tahap yaitu tahap awal yang merupakan tahap pemadanan sampel dan tahap 

akhir yang merupakan tahap analisis data untuk menguji hipotesis penelitian. 
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1. Analisis tahap awal 

Sebelum dikenakan perlakuan pada kedua kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol, perlu diadakan pemadanan antara kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol tersebut. Ini dilakukan untuk mengetahui bahwa 

tidak ada perbedaan secara signifikan antara keduanya atau kedua-duanya 

berangkat dari keadaan awal yang sama. Hal ini bisa diketahui dengan 

varians dan rata-rata yang dimiliki oleh kedua kelompok sampel tidak 

berbeda secara signifikan serta berdistribusi normal. 

a. Uji normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak normal. 

Data yang akan dianalisis diambil dari hasil pretest dari 

sample. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi-kuadrat dengan 

rumus: 
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Keterangan: 

Oi = Frekuensi pengamatan 

Ei = Frekuensi yang diharapkan 

(Sudjana, 1996:273) 

Selanjutnya harga  yang diperoleh dikonsultasikan dataX 2



 64

ke  dengan derajat kebebasan (dk) = k–3 dan taraf signifikan 

0,05. Distribusi data yang diuji berdistribusi normal jika  < 

.  

tabelX 2

dataX 2

tabelX 2

Data untuk menguji normalitas juga dianalisis 

menggunakan SPSS One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test.  

Hipotesis :  

oH : Kedua sample berasal dari populasi dengan distribusi yang 

sama. 

1H : Kedua sample bukan berasal dari populasi yang distribusi yang 

sama 

Kaidah pengambilan keputusan: 

Asymp. Sig.< taraf nyata (α ) tolak  (Sulaiman, 2003:38) oH

Asymp. Sig.> taraf nyata (α ) terima  oH

b. Uji homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

memiliki tingkat varians data yang sama atau tidak. Untuk menguji 

kesamaan dua varians data dari kedua kelompok rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 
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Nilai F yang diperoleh dari perhitungan dikonsultasikan 

dengan  yang mempunyai taraf signikansi= 5%.  diterima jika 

 <  dan  ditolak jika > . 

tabelF 0H

hitungF tabelF aH hitungF tabelF

Data juga dianalisis menggunakan SPSS yaitu equal variance 

assumed dengan dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika probabilitas > 0,05, maka tidak dapat ditolak jadi variance 

sama. 

0H

2. Jika probabilitas < 0,05, maka ditolak jadi variance berbeda. 0H

(Ghozali, 2006: 58). 

c. Uji Kesamaan dua rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk menguji 

perbedaan rata-rata. Maka pasangan hipotesis yang akan diuji yaitu: 

0H  : 21 μμ =  

1H  : 1μ 2μ≠  

Apabila kedua sampel mempunyai varians yang sama 

(homogen) maka digunakan rumus: 
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(Sudjana, 1996: 239) 

Apabila kedua sampel mempunyai varians yang berbeda 

(heterogen) maka digunakan rumus: 

t 1 = 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX

+

−
  (Sudjana, 1996:241) 

Kriteria pengujiannya adalah ditolak H jika diperoleh: o

t 1 > 
21

2211
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dengan w
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1
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s
=  w

2

2
2

2 n
s

=  

t  t)1)(1(1 1−−= nt α ))(1(2 2 αα −−= nt  

Keterangan:  

1X  : Nilai rata-rata kelompok eksperimen  

2X  : Nilai rata-rata kelompok kontrol 

S  : Varians data pada kelompok eksperimen  2
1
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S  : Varians data pada kelompok kontrol 2
2

1n  : Banyaknya subyek pada kelompok eksperimen 

2n  : Banyaknya subyek pada kelompok kontrol 

 

2. Analisis tahap akhir 

a. Uji normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui data yang dianalisis 

berdistribusi normal atau tidak normal. 

Data yang akan dianalisis diambil dari hasil post test dari sample. Uji 

statistik yang digunakan adalah sama seperti pada analisis tahap awal. 

b. Uji homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok memiliki 

tingkat varians data yang sama atau tidak.  Data yang akan dianalisis 

diambil dari hasil post test dari sample. Uji statistik yang digunakan 

adalah sama seperti pada analisis tahap awal. 

c. Perumusan hipotesis 

Untuk menguji perbedaan rata-rata maka pasangan hipotesis yang akan 

diuji adalah: 

Ha : 21 μμ >  : Proses pembelajaran akuntansi materi pokok jurnal 

penyesuaian perusahaan jasa dengan menerapkan 

metode tutor sebaya lebih baik dibandingkan 
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dengan proses pembelajaran menggunakan metode 

konvensional. 

Untuk menguji perbedaan rata-rata juga menggunakan SPSS  T-test for 

Equality of Means. 

Hipotesis:   

H0 : µ1 = µ2  (Tidak terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen 

dan kontrol). 

Ha : µ1 ≠ µ2 (terdapat perbedaan antara kelompok eksperimen dan 

kontrol). 

  Penentuan kesimpulan berdasarkan probabilitas: 

  Jika probabilitas > 0,05 Ho diterima   

  Jika probabilitas < 0,05 Ho ditolak 

  (Teguh, 2004:64) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini dibagi dalam 4 bagian yaitu, gambaran umum SMA 

Negeri 1 Slawi, persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan analisis data 

penelitian. 

 

4.1.1. Gambaran Umum SMA Negeri 1 Slawi 

1. Letak geografis penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek penelitian adalah SMA 

Negeri 1 Slawi yang terletak di Jalan K.H. Wakhid Hasyim No. 24 Slawi. 

Sekolah ini secara administratif termasuk dalam wilayah kecamatan 

Pakembaran Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah.  

2. Kondisi sekolah 

a. Jumlah kelas penelitian 

Jumlah kelas yang terdapat di SMA Negeri 1 Slawi terutama untuk 

kelas XI IS ada 4 kelas yaitu kelas XI IS 1 dengan jumlah 32 siswa, XI IS 

2 dengan jumlah 34 siswa,kelas XI IS 3 dengan jumlah 35 siswa, dan 

kelas XI IS 4 dengan jumlah 36 siswa. Keempat kelas inilah yang 

dijadikan peneliti sebagai populasi penelitian. Sedangkan yang dijadikan 

sampel pada penelitian ini adalah kelas XI IS I sebagai kelas kontrol dan 

69 
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kelas XI IS II sebagai eksperimen.  

b. Sarana sekolah 

Sarana sekolah sebagai penunjang dalam proses pembelajaran 

yang terdapat di SMA Negeri I Slawi diantaranya ruang laboratorium 

(Komputer, laboratorium fisika, laboratorium biologi, dan laboratorium 

kimia), ruang perpustakaan, dan lapangan olahraga. 

c.   Kurikulum  

Kurikulum yang digunakan pada tahun ajaran 2008/2009 adalah 

kurikulum KTSP. 

 

4.1.2. Tahap Persiapan Penelitian 

Hal-hal yang dilakukan dalam tahap persiapan adalah: 

1. Mencatat nilai ulangan semester satu kelas XI IS. nilai ulangan ini 

dijadikan data awal. (Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

3-6). 

2. Menghitung normalitas populasi 

Berdasarkan pada nilai Ulangan Akhir Semester kelas XI IS yang berjumlah 

137 dengan perincian kelas XI IS I yang berjumlah 32 siswa, kelas XI IS 2 

yang berjumlah 34 siswa, kelas XI IS 3 yang berjumlah 35 siswa, dan kelas 

XI IS 4 yang berjumlah 36 siswa. Pada akhir semester I mata pelajaran 

akuntansi setelah dilakukan uji normalitas dari populasi yang berjumlah 

empat kelas diperoleh rata-rata 75,53 simpangan baku 4,56, nilai terbesar 
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90, nilai terkecil 67, banyak kelas interval 8 dan panjang kelas 3, 

diperoleh = 9.3506, taraf  kepercayaan 5% dan dk = 5 diperoleh 

= 11.071. Dengan demikian  < , ini berarti populasi 

berdistribusi normal ( Lihat lampiran 7). 

2
hitungχ

2
tabelχ 2

hitungχ 2
tabelχ

3. Menghitung homogenitas populasi 

Berdasarkan pada nilai Ulangan Akhir Semester kelas XI IS yang berjumlah 

137 dengan perincian kelas XI IS I yang berjumlah 32 siswa, kelas XI IS 2 

yang berjumlah 34 siswa, kelas XI IS 3 yang berjumlah 35 siswa, dan kelas 

XI IS 4 yang berjumlah 36 siswa. Pada akhir semester I mata pelajaran 

akuntansi setelah dilakukan uji homogenitas dari populasi yang berjumlah 

empat kelas diperoleh = 7,81dan = 1,87 dengan derajat 

kebebasan (dk)= n-1= 4-1=3 pada taraf signifikan 5%, ternyata  

< , berarti empat kelas dalam populasi tersebut dapat dikatakan 

homogen atau dengan kata lain sama. Data yang digunakan untuk menguji 

homogenitas untuk populasi ( Lihat lampiran 8). 

tabelF hitungF

hitungF

tabelF

4.  Menentukan dua kelas sebagai sampel penelitian dengan teknik cluster 

random sampling dengan cara pengundian dan diperoleh dua kelompok 

kelas dengan cara pengundian, antara lain kelompok pertama adalah kelas 

XI IS 2 sebagai kelas eksperimen, yaitu kelas yang dalam proses 

pembelajaran menggunakan metode tutor sebaya pada pokok bahasan 
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jurnal penyesuaian. Kelompok kedua adalah dengan kelas XI IS I sebagai 

kelompok kontrol, yaitu kelompok dalam  proses pembelajaran metode 

konvensional pada pokok bahasan jurnal penyesuaian yang mana dalam 

pembelajaran tersebut hanya terdapat metode ceramah, tanya jawab dan 

pemberian tugas, .   

5.  Menentukan kelas ujicoba, kelas yang akan dijadikan uji coba diberikan 

kepada kelas yang sudah mendapat materi tersebut yaitu kelas XI IS 3 dan 

kelas XI IS 4 dan berada diluar sampel penelitian yaitu kelas XI IS 3 untuk 

soal uji coba 1 dan kelas XI IS 4 untuk soal uji coba 2. Soal-soal instrumen 

uji coba sebelum digunakan sebagai soal pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol maka diujicobakan dulu pada kelas XI IS 3 untuk soal uji coba 1 

dan kelas XI IS 4 untuk soal uji coba 2. Tes yang diuji cobakan sebanyak  

40 soal dengan bentuk pillihan ganda dengan lima pilihan jawaban dan 

hanya ada satu jawaban yang benar. Setelah diujicobakan pada siswa kelas 

XI IS 3 dan 4 diluar sampel, kemudian dianalisis soalnya (validitas, 

reliabilitas, daya beda soal, dan tingkat kesukaran soal). Kemudian 

instrumen penelitian tersebut digunakan sebagai soal pre test dan soal post 

test yang akan diberikan pada kelompok sampel yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol.  
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4.1.3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

    Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri I Slawi dengan populasi 

penelitian kelas XI IS yang terdiri dari empat kelas yaitu yang masing-masing 

kelas XI IS I berjumlah 32 siswa, kelas XI IS 2 berjumlah 34 siswa, kelas XI 

IS 3 berjumlah 35, dan kelas XI IS 4 berjumlah 36 siswa. Kemudian diperoleh 

dua kelompok kelas dengan cara pengundian dan didapat antara lain 

kelompok pertama adalah kelas XI IS 2 sebagai kelas eksperimen, yaitu kelas 

yang dalam proses pembelajaran menggunakan metode tutor sebaya pada 

pokok bahasan jurnal penyesuaian. Kelompok kedua adalah dengan kelas XI 

IS I sebagai kelompok kontrol, yaitu kelompok dalam  proses pembelajaran 

metode konvensional pada pokok bahasan jurnal penyesuaian yang mana 

dalam pembelajaran tersebut hanya terdapat metode ceramah, tanya jawab dan 

pemberian tugas. 

    Dalam tahap ini dilakukan penelitian yang sebenarnya, karena 

penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan upaya peningkatan hasil 

belajar menjadi yang lebih baik lagi. Dalam penelitian kali ini yang 

dibandingkan adalah penelitian dengan menggunakan metode tutor sebaya 

dengan penelitian menggunakan metode konvensional.   

    Peneliti melaksanakan proses pembelajaran dan penelitian sebanyak 

enam kali tatap muka, dengan dua kali tes yang dilakukan diawal penelitian 

dan diakhir penelitian. Perangkat tes yang digunakan dalam penelitian ini 

dibuat variasi soal yang berbeda antara pre test dan post test dengan variasi 
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soal memiliki bobot yang sama dalam hal mudah sulitnya soal. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari jawaban siswa yang hanya mengingat 

jawaban (efek memory dari siswa).  

    Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri I Slawi pada bulan Januari 

sampai Februari 2009 dengan populasi penelitian yaitu seluruh kelas XI IS. 

Tetapi sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya dua kelas. 

    Pembagian kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan secara 

cluster random sampling yaitu dengan menggunakan ciri-ciri yang telah 

ditentukan dalam penelitian dan menghasilkan kelas XI IS 2 sebagai kelas 

eksperimen. Pembagian kelompok dalam penelitian ini berdasarkan pada: 

1. Siswa tersebut belajar di SMA Negeri I Slawi kelas XI IS semester I tahun 

pelajaran 2008/2009. 

2. Siswa tersebut mendapatkan pengajaran yang sama yaitu dengan guru yang 

sama dan materi yang sama. 

    Pada dasarnya, pada penelitian eksperimen ini dilaksanakan dalam tiga 

tahap kegiatan penelitian yaitu pre test pada awal sebelum ada perlakuan, 

pembelajaran (perlakuan) pada kelompok eksperimen dan post test pada akhir 

penelitian setelah adanya perlakuan pada kelas eksperimen untuk mengetahui 

hasil belajar antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. 

    Perlakuan (treatment) pada kelompok eksperimen menggunakan 

metode tutor sebaya menggunakan bantuan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan 

buku literatur lain yang mendukung sebagai media dalam proses pembelajaran 



 75

pada pelajaran akuntansi. Sedangkan pada kelas kontrol dengan metode 

konvensional pada materi pokok yang sama. Proses pembelajaran kedua 

kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sebagai 

berikut: 

1. Proses pembelajaran pada kelompok eksperimen. 

Pembelajaran pada kelompok eksperimen dilaksanakan dengan 

menerapkan metode tutor sebaya. Pada awal pembelajaran guru memberikan 

apersepsi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa terhadap materi 

pokok jurnal penyesuaian melalui tanya jawab. 

  Guru menjelaskan secara singkat materi jurnal penyesuaian. Guru 

membagi siswa dalam enam kelompok yang terdiri dari lima siswa tiap 

kelompok tiap kelompok masing-masing dengan dibimbing oleh satu orang 

tutor ditiap-tiap kelompok. Masing-masing kelompok diberikan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) dan dikerjakan dalam satu kelompok yang dibimbing oleh 

seorang tutor (dalam hal ini yang menjadi tutor temannya sendiri). Setelah itu 

diadakan pembahasan materi soal-soal dan permasalahan dengan bimbingan 

tutor, jika tutor mengalami kesulitan maka ditanyakan kepada guru sebagai 

sumber utama. 

  Pada akhir pembelajaran guru bersama siswa mengambil kesimpulan 

atas materi yang telah dipelajari kemudian guru memberikan tugas individu, 

dimana siswa ditugasi untuk mengerjakan soal-soal yang telah diajarkan.  

Alokasi waktu pembelajaran akuntansi materi pokok jurnal 



 76

penyesuaian untuk tiap kali pertemuan adalah 2X45 menit. Proses 

pembelajaran akuntansi materi pokok jurnal penyesuaian perusahaan jasa 

memerlukan 4 kali tatap muka dan dua kali tes, yaitu tes yang dilakukan 

sebelum diberikan perlakuan (pre test) yang dilakukan di awal pertemuan dan 

tes yang dilakukan setelah diberikan perlakuan (post test) yang dilakukan 

diakhir pertemuan. 

Pelaksanaan proses pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal 

penyesuaian perusahaan jasa pada kelompok eksperimen adalah melalui 

pembentukan kelompok tutor. Adapun tahap-tahap proses pembelajaran untuk 

materi pokok jurnal penyesuaian pada kelompok eksperimen (kelas XI IS 2) 

yaitu: 

a. Pertemuan I (Tanggal 19 Januari 2009) 

1. Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan digunakan, 

yaitu dengan menggunakan metode tutor sebaya. 

2. Guru menjelaskan hakikat jurnal penyesuaian, fungsi jurnal 

penyesuaian, hal-hal yang menyebabkan adanya penyesuaian, akun-

akun yang perlu disesuaiakan dan cara menyesuaikan. 

3. Guru memberikan contoh soal jurnal penyesuaian dan cara 

menyelesaikan. 

4. Guru menentukan siswa yang mungkin dapat dijadikan tutor dengan 

melihat kemampuan komunikasi, prestasi dan kesanggupannya yang 

diambil berdasarkan peringkat kelas. 
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5. Guru membentuk kelompok belajar dengan lima anggota ditambah 

satu tutor. 

6. Guru mengatur tempat duduk siswa sedemikian sehingga siswa lebih 

mudah berdiskusi 

7. Guru memberikan latihan soal untuk dikerjakan dengan bimbingan 

satu orang tutor tiap kelompok. 

8. Peran tutor difokuskan pada latihan mengerjakan soal, mendiskusikan 

pertanyaan guru, dan mengerjakan tugas-tugas. 

9. Pertanyaan guru ditujukan kepada kelompok dan tutor (bukan 

perorangan). Demikian jawabannya sudah harus didiskusikan dalam 

kelompok 

10. Guru bersama siswa memberikan rangkuman mengenai materi yang 

disampaikan dengan pembelajaran metode tutor sebaya. 

11. Guru bersama-sama siswa menjawab pertanyaan yang telah 

didiskusikan bersama satu orang tutor. 

b. Pertemuan II (Tanggal 21 Januari 2009) 

Pada pertemuan kedua ini dilakukan pre test yang dilakukan tanpa 

pemberitahuan sebelumnya 

c. Pertemuan III (Tanggal 28 Januari 2009) 

1. Guru menjelaskan materi jurnal penyesuaian akun aktiva tetap, beban 

yang masih harus diterima, beban yang masih harus dibayar 
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2. Guru memberikan contoh soal jurnal penyesuaian dan cara 

menyelesaikan. 

3. Guru mengatur tempat duduk siswa sedemikian sehingga siswa lebih 

mudah berdiskusi 

4. Guru memberikan latihan soal untuk dikerjakan dengan bimbingan 

satu orang tutor tiap kelompok. 

5. Peran tutor difokuskan pada latihan mengerjakan soal, mendiskusikan 

pertanyaan guru, dan mengerjakan tugas-tugas. 

6. Pertanyaan guru ditujukan kepada kelompok dan tutor (bukan 

perorangan). Demikian jawabannya sudah harus didiskusikan dalam 

kelompok pembelajaran tutor sebaya.   

7. Tutor bersama siswa lainnya dalam satu kelompok memberikan 

rangkuman mengenai materi yang disampaikan dengan pembelajaran 

metode tutor sebaya. 

8. Guru bersama-sama siswa menjawab pertanyaan yang telah 

didiskusikan bersama satu orang tutor. 

d. Pertemuan IV (Tanggal 2 Februari 2009) 

1. Guru mengatur tempat duduk siswa sedemikian sehingga siswa lebih 

mudah berdiskusi 

2. Guru memberikan latihan soal untuk dikerjakan dengan bimbingan 

satu orang tutor tiap kelompok. 
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3. Peran tutor difokuskan pada latihan mengerjakan soal, mendiskusikan 

pertanyaan guru, dan mengerjakan tugas-tugas. 

4. Pertanyaan guru ditujukan kepada kelompok dan tutor (bukan 

perorangan). Demikian jawabannya sudah harus didiskusikan dalam 

kelompok. 

5. Tutor bersama siswa lainnya dalam satu kelompok memberikan 

rangkuman mengenai materi yang disampaikan dengan pembelajaran 

metode tutor sebaya. 

6. Guru bersama-sama siswa menjawab pertanyaan yang telah 

didiskusikan bersama satu orang tutor. 

e. Pertemuan V (Tanggal 4 Februari 2009) 

1. Guru mengatur tempat duduk siswa sedemikian sehingga siswa lebih 

mudah berdiskusi 

2. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS) untuk dikerjakan 

dengan bimbingan satu orang tutor tiap kelompok. 

3. Peran tutor difokuskan pada latihan mengerjakan soal, mendiskusikan 

pertanyaan guru, dan mengerjakan tugas-tugas. 

4. Pertanyaan guru ditujukan kepada kelompok dan tutor (bukan 

perorangan). Demikian jawabannya sudah harus didiskusikan dalam 

kelompok.   
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5. Tutor bersama siswa lainnya dalam satu kelompok memberikan 

rangkuman mengenai materi yang disampaikan dengan pembelajaran 

metode tutor sebaya. 

6. Guru bersama-sama siswa menjawab pertanyaan yang telah 

didiskusikan bersama satu orang tutor. 

f. Pertemuan VI (Tanggal 9 Februari 2009)    

Pada pertemuan ini dilakukan post test yang merupakan tatap muka yang 

terakhir 

2. Proses pembelajaran pada kelompok kontrol. 

Pembelajaran pada kelompok kontrol dilaksanakan dengan metode 

pembelajaran konvensional. Pada pembelajaran ini guru banyak berceramah 

dalam memberikan materi, guru memberikan latihan soal-soal yang diberikan 

guru dan dibahas bersama-sama guru dengan murid. 

Pelaksanaan proses pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal 

penyesuaian perusahaan jasa pada kelompok kontrol adalah melalui 

pembelajaran metode konvensional. Adapun tahap-tahap proses pembelajaran 

untuk materi pokok jurnal penyesuaian pada kelompok kontrol (kelas XI IS 1) 

yaitu: 

a. Pertemuan I (Tanggal 19 Januari 2009) 

1. Guru menjelaskan didepan kelas materi jurnal penyesuaian 

2. Guru melakukan tanya jawab  

3. Guru melanjutkan ke sub pokok materi 
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4. Guru memberikan latihan soal 

5. Siswa maju untuk mengerjakan latihan soal dipapan tulis 

6. Guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari   

b. Pertemuan II (Tanggal 21 Januari 2009) 

Pada pertemuan kedua ini dilakukan pre test yang dilakukan tanpa 

pemberitahuan sebelumnya 

c. Pertemuan III (Tanggal 28 Januari 2009) 

1. Guru mereview materi sebelumnya dengan melakukan tanya jawab 

2. Guru melanjutkan pada sub materi pokok  

3. Guru memberikan latihan soal 

4. Guru mencocokkan soal dengan cara maju mengerjakan dipapan tulis 

5. Guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari   

d. Pertemuan IV (Tanggal 2 Februari 2009) 

1. Guru mereview materi sebelumnya dengan melakukan tanya jawab 

2. Guru memberikan latihan soal 

3. Setelah selesai mengerjakan guru menunjuk salah satu siswa untuk 

mengerjakan pekerjaannya didepan kelas 

4. Guru membahas latihan soal ang dikerjakan siswa, dengan meluruskan 

jawaban-jawaban siswa yang kurang tepat.    

e. Pertemuan V (Tanggal 4 Februari 2009) 

1. Guru mereview materi sebelumnya dengan melakukan tanya jawab 

2. Guru memberikan latihan soal 
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3. Setelah selesai mengerjakan guru menunjuk salah satu siswa untuk 

mengerjakan pekerjaannya didepan kelas 

4. Guru membahas latihan soal yang dikerjakan siswa, dengan 

meluruskan jawaban-jawaban siswa yang kurang tepat dan 

menginformasikan akan diadakan post test pada pertemuan 

selanjutnya 

f. Pertemuan VI (Tanggal 9 Februari 2009)          

Pada pertemuan ini dilakukan post test yang merupakan tatap muka yang 

terakhir 

 

4.1.4 Tahap Analisis Data 

    Dari penelitian yang dilaksanakan, akhirnya didapatkan data hasil 

penelitian. Data ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan simpulan yang 

berlaku untuk semua populasi. Adapun analisis penelitian ini dibagi menjadi 

dua tahap yaitu sebagai berikut: 

a. Deskripsi data tahap awal siswa sebelum pembelajaran 

    Analisis tahap awal bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol berawal dari keadaan yang sama atau 

sepadan. Data yang digunakan adalah data nilai pre test kelas XI IS SMA 

Negeri I Slawi. Dari hasil analisis pretest, yaitu sebelum adanya perlakuan 

dapat diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 Data Tahap Awal Siswa Sebelum Pembelajaran 
Keterangan Kelas eksperimen Kelas control 

Mean 73,56 75,09 
Varians 24.3146 27.1200 

Maks 86 86 
Min 63 66 
N 34 32 

       Sumber: data penelitian 2009, diolah 

    Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui rata-rata antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol, dimana kelas eksperimen mempunyai rata-rata 

73,56 dengan nilai tertinggi 86 dan nilai terendah 63 dengan jumlah siswa 34 

siswa. Pada kelompok kontrol dapat diketahui rata-rata nilai sebesar 75,09 

dengan nilai tertinggi pada kelompok kontrol adalah 86 dan nilai terendah 66 

dengan jumlah siswa 32. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari 

kedua kelompok tersebut memiiki kemampuan awal sebelum pembelajaran 

sudah berada pada batas ketuntasan dengan KKM 70, tetapi dengan 

menawarkan variasi metode pembelajaran menggunakan metode tutor sebaya 

diharapkan akan lebih meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI IS. 

    Adapun uji yang digunakan dalam analisis tahap awal ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

    Uji persyaratan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis dengan 

menguji normalitas data hasil belajar pada kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Berdasarkan perhitungan uji normalitas data hasil belajar pada 
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kelompok eksperimen dengan rata-rata 73,68 simpangan baku 5,17, nilai 

terbesar 86, nilai terkecil 63, banyak kelas interval 6 dan panjang kelas 

interval 4, diperoleh = 4,2864 Untuk data yang banyaknya 34, taraf  

kepercayaan 5% dan dk = 3 diperoleh = 7.81. Dengan demikian  < 

, ini berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan 

perhitungan uji normalitas data hasil belajar pada kelompok kontrol dengan 

rata-rata 74,50, simpangan baku 6,01, nilai terbesar 86, nilai terkecil 66, 

banyak kelas interval 6 dan panjang kelas interval 4, diperoleh = 

5,6555. Untuk data yang banyaknya 32, taraf  kepercayaan 5% dan dk = 3 

diperoleh = 7.81. Dengan demikian  < , ini berarti sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal (Lihat lampiran 35 dan 36). 

2
hitungχ

2
tabelχ 2

hitungχ

2
tabelχ

2
hitungχ

2
tabelχ 2

hitungχ 2
tabelχ

  Uji normalitas data merupakan uji prasyarat analisis t-test. Apabila 

data yang diperoleh berdistribusi normal, maka pengujian uji t dapat 

menggunakan statistik parametrik untuk pengujian hipotesisnya. Namun 

apabila data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dapat 

menggunakan statistik nonparametrik.  

  Dalam menguji normalitas ini juga menggunakan SPSS Kolmogorov- 

Smirnov test (Lihat Lampian 39). 

2.  Kesamaan Dua Varians 

  Dari analisis pre test, yaitu hasil kesamaan dua varians antara 



 85

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilihat dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 4.2 Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data Pre Test 
Kelompok Varians Dk hitungF  tabelF  

Eksperimen 24.3146 33 

Kontrol 27.1200 31 

1.1154 1.811 

Sumber: data penelitian 2009, diolah 

  Hasil perhitungan untuk kelompok eksperimen didapatkan perhitungan 

varians  24,3146 dan untuk kelompok kontrol didapatkan varians sebesar 

27,1200 dari perbandingannya diperoleh harga  = 1,1154. dengan hitungF α  =5%, 

dk pembilang=34-1=33 dan dk penyebut=32-1=31, maka harga  =1.811. 

Berdasarkan analisis tersebut  =1,1154< =1,811. Maka dapat 

disimpulkan bahwa  diterima. Berarti varians kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol adalah sama atau tidak ada berbeda secara 

signifikan/homogen. Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan   

sebesar 1,1154. Nilai tersebut lebih kecil dari . Hal ini membuktikan bahwa 

varians kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak berbeda secara 

signifikan (homogen) (Lihat lampiran 37).  

tabelF

hitungF tabelF

oH

hitungF

tabelF

  Uji kesamaan dua varian ini juga menggunakan SPSS Levene’s test (Lihat 

Lampiran 39).  
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3. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

  Sesuai dengan hasil analisis data pre test dapat diperoleh hasil yang dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 Tabel Uji Kesamaan Rata-rata Pre Test 
Kelompok Rata-rata Dk hitungT  tabelT  Kriteria 

Eksperimen 73,56 64 -1,230 1.998 Tidak berbeda

Kontrol 75,09    Tidak berbeda

 Sumber: data penelitian 2009, diolah 

  Berdasarkan tabel tersebut diperoleh  sebesar -1,230 yang berada 

pada daerah penerimaan Ho yaitu antara -1,998 sampai 1,998  yang berarti 

tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan antara data hasil nilai pre test kelas XI IS SMA Negeri I Slawi 

antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol dalam memahami 

materi pokok jurnal khusus sebelum diberikan perlakuan. (Lihat lampiran 38). 

Selain itu juga dengan menggunakan SPSS T-test for Equality of Means (Lihat 

lampiran 39). 

hitungt

b. Deskripsi tahap akhir siswa setelah pembelajaran 

    Dari hasil analisis post test, yaitu setelah adanya pembelajaran dapat 

diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 Tabel Data Kemampuan Siswa Setelah Pembelajaran  
Keterangan Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Mean 81,47 78,063 

Varians 27,5900 29,7258 

SD 5,25 5,45 

Maks 92 86 

Min 69 69 

N 34 32 
 Sumber: data penelitian 2009, diolah 

Berdasarkan tabel tersebut dari 34 siswa kelompok eksperimen rata-

rata hasil belajar mencapai 81,47 sedangkan dari 32 siswa kelompok kontrol 

mencapai 78,063. Nilai tertinggi untuk kelompok eksperimen mencapai 92 

dan kelompok kontrol kontrol dengan nilai 86. Nilai terendah untuk kelas 

eksperimen 69 dan kelas kontrol adalah 69 

Adapun uji yang digunakan dalam analisis tahap akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

 Uji persyaratan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis dengan 

menguji normalitas data hasil belajar pada kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen. Berdasarkan perhitungan uji normalitas data hasil belajar pada 

kelompok eksperimen dengan rata-rata 81,32 simpangan baku 5,07, nilai 

terbesar 92, nilai terkecil 69, banyak kelas interval 6 dan panjang kelas 

interval 4, diperoleh = 4,0484 Untuk data yang banyaknya 34, taraf  

kepercayaan 5% dan dk = 3 diperoleh = 7.815. Dengan demikian  

2
hitungχ

2
tabelχ 2

hitungχ
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< , ini berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Perhitungan pada lampiran dan perhitungan uji normalitas data hasil belajar 

pada kelompok kontrol dengan rata-rata 77,78 simpangan baku 4,69, nilai 

terbesar 86, nilai terkecil 69, banyak kelas interval 6 dan panjang kelas 

interval 4, diperoleh = 5,3416. Untuk data yang banyaknya 32, taraf  

kepercayaan 5% dan dk = 3 diperoleh = 7.815. Dengan demikian  

< , ini berarti sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

2
tabelχ

2
hitungχ

2
tabelχ 2

hitungχ

2
tabelχ

 Dalam menguji normalitas ini juga menggunakan SPSS  One-Sample 

Kolmogorov- Smirnov Test (Lihat Lampiran 44). 

2. Uji Kesamaan Dua Varians 

   Dari hasil analisis post test, pada hasil uji kesamaan varians 

(homogenitas) antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dapat dilihat 

dalam tabel sebagai berikut: 

 Tabel 4.5. Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Data Post Test 
Kelompok Varians Dk hitungF  tabelF  

Eksperimen 27,59 33 

Kontrol 26,641 31 

1,036 2,033 

  Sumber: data penelitian 2009, diolah 

  Hasil perhitungan untuk kelompok eksperimen didapatkan perhitungan 

varians= 27,59 dan untuk kelompok kontrol didapatkan perhitungan varians=  

26,641. Dari perbandingannya diperoleh harga Fhitung=1,036 dengan α = 
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5%, dk pembilang= 34-1=33 dan dk penyebut=32-1=31, maka harga = 

2,033. dengan demikian,  =1,036< =2,033. Maka dapat disimpulkan 

bahwa varians kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah sama 

(tidak berbeda secara signifikan/homogen). (Lihat lampiran 42). 

tabelF

hitungF tabelF

  Dalam uji kesamaan dua varians juga menggunakan SPSS levene’s 

test (Lihat Lampiran 44). 

3. Uji Hipotesis (Uji Perbedaan Dua Rata-rata) 

  Sesuai dengan hasil analisis data post test dapat diperoleh hasil yang 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 Tabel 4.6 Hasil Uji Perbedaan Dua Rata-rata Post Test 
Kelompok Rata-rata Dk hitungT  tabelT  Kriteria 

Eksperimen 81,471 Berbeda 

Kontrol 78,063 

 
64 

 
2,657 

 
2,00 

Berbeda 
 Sumber: data penelitian 2009, diolah 

  Berdasarkan tabel diatas diperoleh = 2,657 dengan hitungt α =5% dan 

dk =34+32-2= 64 diperoleh = 2,00. Karena > , maka Ha 

diterima. Dengan demikian, ada perbedaan hasil belajar akuntansi pokok 

bahasan jurnal penyesuaian perusahaan jasa antara metode tutor sebaya 

dengan metode ceramah pada siswa kelas XI IS SMA Negeri I Slawi tahun 

pelajaran 2008/2009. Berdasarkan rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen 

sebesar 81,471 dan kelompok kontrol sebesar 78,063 tersebut terlihat bahwa 

rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen lebih baik daripada rata-rata hasil 

tabelt hitungt tabelt
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belajar kelompok kontrol. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini 

dapat ditolak, yaitu pembelajaran dengan metode tutor sebaya lebih baik 

dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran akuntasi pokok 

bahasan jurnal penyesuaian perusahaan jasa daripada metode konvensional. 

(Lihat lampiran 43). Selain itu juga analisis dilakukan dengan menggunakan 

SPSS T-test for Equality of Means (Lihat lampiran 44). 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan kondisi awal menunjukkan bahwa kemampuan awal antara 

kelas ekperimen dan kelas kontrol relatif sama. Hal ini ditunjukkan bahwa dari 

data nilai pre test kelas XI IS SMA N I Slawi, diketahui bahwa data berdistribusi 

normal dan homogen antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas 

eksperimen rata-rata 73,56, sedangkan pada kelas kontrol 75,09. Melalui uji t 

diperoleh  sebesar  -1,230 yang berada pada daerah penerimaan , yaitu 

antara -1,998 sampai 1,998 yang merupakan batas kritik uji t untuk taraf 

kesalahan 5% dengan derajat kebebasan (dk) adalah 64. Dengan demikian berarti 

tidak ada perbedaan yang nyata kemampuan awal sebelum ada pembelajaran pada 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hal ini dikarenakan kedua 

kelompok menggunakan kurikulum yang sama dan LKS yang sama, serta diajar 

oleh guru yang sama. Hasil uji kesamaan dua rata-rata kelas eksperimen dan kelas 

kontrol menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua 

hitungt oH
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kelompok tersebut, berarti kedua kelompok berawal dari keadaan yang sama 

sehingga kelompok eksperimen dalam proses pembelajarannya dapat 

menggunakan metode tutor sebaya. 

Dari hasil penyajian post test setelah dilakukan pembelajaran pada 

kelompok eksperimen dengan menggunakan pembelajaran metode tutor sebaya 

dan kelompok kontrol pembelajaran menggunakan metode konvensional, 

didapatkan hasil rata-rata kelompok eksperimen yaitu 81,471, yang mana lebih 

baik jika dibandingkan rata-rata kelompok kontrol 78,063 dengan  sebesar 

2,657 dan  sebesar 2,00 dengan taraf kesalahan 5% dan derajat kebebasan 

(dk) sebesar 64. Artinya > , dengan demikian, berarti terdapat perbedaan 

antara pembelajaran metode tutor sebaya dengan pembelajaran dengan metode 

konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran akuntansi materi 

pokok jurnal penyesuaian perusahaan dengan menerapkan metode tutor sebaya 

lebih baik dan dapat meningkatkan hasil belajar dibanding proses pembelajaran 

akuntansi materi pokok jurnal penyesuaian dengan pembelajaran menggunakan 

metode konvensional dengan taraf signifikansi 5% memberikan pemahaman 

bahwa pernyataan tersebut 95% dapat dipercaya. 

hitungt

tabelt

hitungt tabelt

Menurut Hisyam Zaini dalam Suyitno (2007:6) mengatakan bahwa 

metode belajar yang paling baik adalah dengan mengajarkan kepada orang lain. 

Oleh karena itu, model pembelajaran  tutor sebaya dipilih sebagai strategi 

pembelajaran. Sebelum pelaksanaan pembelajaran guru memperkenalkan 
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prosedur pembelajaran tutor sebaya kepada siswa. Selanjutnya guru memberi 

pemodelan tentang pembelajaran tutor sebaya, terutama pada siswa yang berperan 

sebagai pembimbing, yaitu yang bertugas dalam memberi bantuan pada siswa lain 

dalam saat belajar dan saat siswa lain menemui kesulitan. Siswa yang ditunjuk 

sebagai tutor diberi tambahan materi yang dilaksanakan sebanyak dua kali 

pertemuan diluar jam pembelajaran berlangsung sebagai bekal materi dalam 

menjelaskan materi kepada teman-temannya.  Selain itu, guru juga memberikan 

petunjuk agar siswa senantiasa belajar terlebih dahulu sebelum materi 

disampaikan. Selanjutnya guru membagi siswa menjadi enam kelompok, masing-

masing kelompok terdiri dari lima sampai enam orang siswa yang heterogen. Hal 

ini serupa dengan langkah-langkah model pembelajaran tutor sebaya yang 

dikemukakan oleh Suyitno (2007:36) yang menyebutkan bahwa bagilah para 

siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Hal ini memberikan 

kesempatan untuk saling mengajar dan mendukung, meningkatkan relasi dan 

interaksi, tidak ada persaingan dalam kelompok tetapi bersifat kooperatif serta 

memudahkan pengelolaan kelas, karena adanya siswa yang berkemampuan 

akademis yang tinggi, guru mendapatkan asisten untuk setiap kelompok.    

Meningkatnya siswa yang aktif dalam pembelajaran, merupakan salah satu 

indikator yang menunjukkan bahwa motivasi siswa untuk belajar juga meningkat. 

Peningkatan motivasi siswa untuk belajar juga meningkat atau peningkatan 

motivasi tersebut merupakan salah satu faktor dalam diri siswa yang akan 

mempengaruhi prestasi belajarnya (Lihat lampiran 51). 



 93

Pembelajaran dengan teman sebaya dalam belajar kelompok berfungsi 

untuk saling membantu dalam penguasaan materi. Siswa menjadi lebih paham 

tentang apa yang disampaikan oleh temannya daripada oleh guru. Hal ini terjadi 

antara lain karena penyampaian materi oleh guru kurang jelas, bahasa yang 

digunakan berbelit-belit sehingga siswa tidak bisa memahami, metode yang 

digunakan tidak sesuai dengan materi yang disampaikan, karena siswa tersebut 

malu dan takut untuk bertanya pada gurunya pada saat pembelajaran berlangsung. 

Dengan membiasakan siswa selalu berada dalam kelompok kooperatif, siswa 

dengan sendirinya akan mengatasi permasalahan tersebut karena dalam 

pembelajaran kooperatif ini meskipun siswa bekerja secara bersama-sama, akan 

tetapi siswa secara perorangan bertanggung jawab terhadap pembelajaran sendiri.  

Pada proses pembelajaran dengan metode tutor sebaya ini, siswa yang 

masih terlihat pasif  pada pertemuan I, pada pertemuan ke II,III, dan seterusnya 

terjadi perubahan-perubahan seperti yang diharapkan diantaranya hasil belajar 

siswa tinggi atau meningkat, ketertarikan siswa terhadap pembelajaran meningkat 

(hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan siswa setelah pembelajaran selesai 

yang bisa dilihat dilampiran 50), keterlibatan dan keaktifan siswa meningkat, 

suasana belajar menjadi meningkat, suasana belajar menjadi kondusif. 

Pada perhitungan analisis tahap akhir diketahui bahwa taraf  signifikansi 

5% memberikan pemahaman bahwa pernyataan tersebut 95% dapat dipercaya. 

Namun demikian, perlu disadari bahwa terdapat tingkat kekeliruan sebesar 5% 

karena adanya faktor-faktor pengganggu (faktor-faktor lain diluar penelitian yang 



 94

dilakukan baik faktor internal maupun faktor eksternal) yang menyebabkan 

adanya siswa yang proses pembelajarannya menggunakan tutor sebaya tetapi 

memperoleh nilai yang rendah dari nilai rata-rata siswa yang proses 

pembelajarannya dengan menggunakan metode konvensional. Adapun faktor-

faktor pengganggu yang dimaksud  adalah faktor kecerdasan, faktor bakat, faktor 

minat dan perhatian, motif, kesehatan jasmani, serta motivasi siswa pada saat 

proses pembelajaran berlangsung.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, menunjukkan bahwa 

pembelajaran untuk materi pokok jurnal penyesuaian dengan menerapkan metode 

tutor sebaya lebih baik daripada pembelajaran akuntansi materi pokok jurnal 

penyesuaian perusahaan menggunakan metode konvensional saja. Penelitian ini 

juga konsisten dengan penelitian terdahulu, yang menyebutkan bahwa ada 

perbedaan yang signifikan antara pembelajaran metode tutor sebaya dengan 

pembelajaran metode konvensional. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan perumusan masalah, pengajuan hipotesis, analisis data 

penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa antara menggunakan metode 

pembelajaran tutor sebaya dengan pembelajaran menggunakan metode 

konvensional yang diterapkan pada pembelajaran akuntansi materi pokok 

jurnal penyesuaian perusahaan jasa. 

2. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen dengan menggunakan metode tutor 

sebaya lebih baik daripada hasil belajar siswa pada kelas kontrol. Hal ini bisa 

dilihat dari rata-rata hasil belajar kelas eksperimen dengan menggunakan 

metode pembelajaran tutor sebaya adalah 81,471. Sedangkan rata-rata hasil 

belajar kelas kontrol dengan menggunakan metode konvensional adalah 

78,063. 

 

5.2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti 

menyampaikan saran: 

1. Metode pembelajaran tutor sebaya dapat digunakan oleh guru sebagai 

95 
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pembelajaran alternatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata 

pelajaran akuntansi materi pokok jurnal penyesuaian perusahaan jasa dan 

materi lainnya. 

2. Guru hendaknya perlu memperhatikan beberapa hal dalam pembelajaran 

antara lain tingkat kemampuan siswa yang berbeda sehingga peran guru 

sebagai fasilitator dan motivator dapat bermanfaat. 

3. Penerapan motode pembelajaran tutor sebaya sebagai upaya utuk 

meningkatkan hasil belajar siswa   hendaknya perlu adanya intensifikasi 

sistem pembelajaran motode tutor sebaya dan memerlukan waktu tambahan 

pada saat pembelajaran berlangsung.      
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