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SARI 
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Kata Kunci : Prestasi  Belajar, Metode Pembelajaran Student Team Achievement  

Division (STAD) 
 
 Banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal jurnal 
khusus sehingga prestasi belajar siswa rendah. Pembelajaran akuntansi pada 
dasarnya dapat menggunakan  berbagai macam metode pembelajaran. Salah 
satunya adalah metode STAD dapat mendorong siswa untuk belajar aktif dan  
saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang 
maksimal. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pembelajaran 
kooperatif STAD lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional 
terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran akuntansi  pokok bahasan jurnal 
khusus. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  efektivitas 
pembelajaran STAD dibandingkan dengan metode konvensional terhadap prestasi 
belajar siswa mata pelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal khusus kelas XII IPS  
di SMA Negeri 1 Batang tahun ajaran 2011/2012. 
 Populasi dalam  penelitian ini adalah siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 
Batang. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik random sampling, 
terpilih kelas XII IPS 2 sebagai kelas eksperimen yang mendapat perlakuan 
metode pembelajaran kooperatif STAD dan kelas XII IPS 3 sebagai kelas kontrol 
yang mendapat perlakuan metode pembelajaran konvensional. Metode 
pengumpulan data menggunakan metode tes, observasi dan dokumentasi. Analisis 
datanya menggunakan uji perbedaan dua rata–rata (uji t). 
 Hasil analisis data pre test  kedua kelas mempunyai kemampuan awal yang 
relatif sama, tidak ada perbedaan kemampuan awal dari kedua kelas. Hasil 
analisis uji independent sample t test data post test menunjukkan adanya 
perbedaan rata -rata, kelas eksperimen rata-rata prestasi belajar mencapai 86,70. 
Sedangkan kelas kontrol rata–rata prestasi belajar mencapai 80,36. Hal ini 
menunjukkan rata – rata kelas eksperimen lebih tinggi dari pada kelas kontrol. 
Dari uji paired sample t test menunjukkan kelas eksperimen dan kontrol 
mengalami peningkatan prestasi belajar, namun lebih tinggi kelas eksperimen. 
Aktivitas belajar kelas eksperimen lebih baik dari  pada aktivitas belajar siswa 
kelas kontrol.  
  Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil simpulan bahwa pembelajaran 
kooperatif STAD lebih efektif dari pada metode pembelajaran konvensional 
terhadap prestasi belajar siswa dalam pembelajaran akuntansi pokok bahasan 
jurnal khusus. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah metode 
pembelajaran kooperatif STAD dapat digunakan sebagai variasi dalam 
pembelajaran akuntansi untuk meningkatkan prestasi belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 

sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. UU Sistem Pendidikan 

Nasional No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya yaitu manusia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung jawab 

kemasyarakatan dan kebangsaan.  

 Kesadaran akan pentingnya pendidikan mendorong upaya semua lapisan 

masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Masyarakat yang semakin 

sadar akan pendidikan memicu perkembangan dalam dunia pendidikan yang lebih 

baik. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia baik secara intelektual, psikologi, maupun aspek sosial. Pendidikan 

dapat terselenggara jika ada interaksi belajar mengajar. Menurut Sudjana (2002:2) 

terdapat empat komponen dalam belajar mengajar yaitu tujuan, bahan, metode dan 

alat penilaian, di mana keempat komponen tersebut saling berhubungan dan saling 

mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Guna meningkatkan keberhasilan 

proses belajar mengajar yang mampu membawa pada situasi yang aktif di mana 

siswa dapat mengembangkan segala kemampuan belajar. 
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 Anni (2007 : 2) mengemukakan bahwa belajar merupakan proses penting 

perubahan perilaku manusia dan mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan. Menurut Gagne dalam Anni (2007 : 2) belajar merupakan perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode tertentu dan 

perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. Menurut Slameto 

(2010 : 2) mendefinisikan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku suatu yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.   

 Belajar akan menghasilkan perubahan – perubahan dalam diri seseorang. 

Untuk mengetahui sampai seberapa jauh perubahan yang terjadi, perlu adanya 

penilaian. Begitu juga dengan yang terjadi pada seseorang siswa yang mengikuti 

suatu pembelajaran selalu diadakan penilaian dari hasil belajarnya. Penilaian 

terhadap hasil belajar seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana telah 

mencapai sasaran belajar inilah disebut prestasi balajar.    

 Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan 

tugas atau kegiatan tertentu. Menurut Tu’u (2004:75) prestasi akademik adalah 

hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah atau perguruan 

tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan 

penilaian. Sementara prestasi belajar adalah penguasaan pengetahuan atau 

keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan 

dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru. Prestasi belajar merupakan 
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tolok ukur yang utama untuk mengetahui keberhasilan belajar seseorang. Seorang 

yang prestasinya tinggi dapat dikatakan bahwa ia telah berhasil dalam belajar.  

 Prestasi belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor menurut Slameto 

(2010:54) , yaitu faktor yang ada dari dalam diri siswa itu sendiri  (faktor internal) 

dan faktor yang berasal dari luar diri siswa (faktor eksternal). Faktor internal 

terdiri dari kecerdasan atau intelegensi, perhatian, bakat, minat, motivasi, 

kematangan, kesiapan dan kelelahan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah (kurikulum, sarana prasarana, media 

pembelajaran dan metode pembelajaran) dan lingkungan masyarakat. 

 Akuntansi merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang membahas 

mengenai suatu proses sistem pencatatan keuangan terjadi selama periode 

tertentu. Mata pelajaran akuntansi tidak hanya berisi hafalan-hafalan saja, akan 

tetapi siswa juga dituntut untuk memahami teori dan perhitungan yang ada dalam 

pelajaran akuntansi. Tujuan pengajaran akuntansi adalah membekali siswa dengan 

berbagai kemampuan dan pemahaman agar menguasai dan mampu menerapkan 

konsep-konsep dasar, mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap rasional, 

teliti, jujur dan bertanggung jawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokan 

dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang terjadi selama periode pembukuan. 

Jurnal khusus digunakan untuk mencatat kelompok-kelompok transaksi sejenis. 

Pengelompokan transaksi-transaksi yang sejenis tergantung pada aktivitas 

perusahaan yang bersangkutan. Setiap terjadi transaksi, petugas pembukuan 

mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi, dan mencatatnya ke dalam jurnal 

khusus.   
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 Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SMA N 1 

Batang yang diperoleh dari nilai ulangan harian akuntansi pokok bahasan jurnal 

khusus siswa kelas XII tahun 2010/2011, masih belum optimal. Hal ini dapat 

dilihat dari kesesuaian antara nilai yang dicapai dengan KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Standar KKM yang diterapkan di SMA N 1 Batang adalah 

70 namun terdapat beberapa siswa yang belum tuntas atau belum memenuhi 

KKM. Data nilai ulangan harian jurnal khusus yang diperoleh dari hasil observasi 

awal dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 

Tabel 1.1 Ketuntasan Belajar Nilai Ulangan Harian Pokok Bahasan Jurnal  

Khusus 

Kelas Jumlah siswa Jumlah siswa 

tuntas (%) 

Jumlah siswa tidak 

tuntas (%) 

XII-IPS 1 32 siswa 21 siswa (66 %) 11 siswa (34 %) 

XII-IPS 2 31 siswa 14 siswa (45 %) 17 siswa (55 %) 

XII-IPS 3 30 siswa 18 siswa (60 %) 12 siswa (40%) 

XII-IPS 4 31 sswa 18 siswa (58 %) 13 siswa (42 %) 

Rata-rata 57,25% 42,75% 

Sumber : Dokumen guru akuntansi kelas XII IPS tahun 2010 /2011   

 Berdasarkan Tabel 1.1 diperoleh nilai ulangan harian pokok bahasan 

jurnal khusus siswa yang mencapai ketuntasan hanya 57,25% sedangkan yang 

tidak tuntas mencapai 42,75%. Mulyasa (2010:99) mengemukakan bahwa 

keberhasilan kelas dilihat dari jumlah peserta didik sekurang-kurangnya 85% dari 

jumlah peserta didik di kelas tersebut. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa 

masih ada siswa yang belum mencapai prestasi belajar yang maksimal. Hal ini 

menunjukkan bahwa siswa belum sepenuhnya memahami materi pelajaran 

akuntansi pokok bahasan jurnal khusus yang disampaikan guru.  
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 Pembelajaran yang digunakan selama ini di SMA N 1 Batang 

menggunakan metode pembelajaran konvensional yaitu metode ceramah, dimana 

pembelajaran berpusat pada guru, siswa pasif dan kurang terlibat dalam 

pembelajaran. Guru berperan sebagai penyampai materi pelajaran dan siswa 

berperan hanya sebagai pendengar atau penerima materi pelajaran. Waktu yang 

dialokasikan untuk pokok bahasan jurnal khusus  adalah 8 x 45 menit, jumlah 

waktu yang dialokasikan ini dirasa kurang karena materi jurnal khusus cukup 

banyak. Mengingat waktu yang disediakan tidak cukup, guru menerangkan materi 

jurnal khusus menjadi terlalu cepat agar materi pelajaran dapat seluruhnya 

diberikan kepada siswa.  Hal ini menyebabkan siswa kurang memahami materi 

yang disampaikan guru. Hal ini dapat dilihat ketika guru memberikan kesempatan 

siswa bertanya, hanya sebagian  kecil siswa yang mengajukan pertanyaan. Begitu 

pula ketika guru melemparkan pertanyaan kepada siswa, masih banyak siswa 

yang tidak bisa menjawab.  

 Guru juga memberikan latihan kepada siswa guna memperdalam 

pemahaman siswa. Latihan ini dilakukan setiap penyampaian materi telah selesai. 

Saat mengerjakan latihan soal, masih banyak siswa yang belum bisa mengerjakan. 

Hal ini dibuktikan ketika mengerjakan latihan masih banyak siswa yang bertanya 

pada temannya. Saat diberi tugas rumah untuk mengerjakan LKS, masih banyak 

siswa yang tidak mengerjakan. Selain itu, banyak siswa yang tidak memiliki buku 

diktat atau pegangan lain dan hanya mengandalkan LKS sehingga cenderung 

tergantung  apa yang diberikan  oleh guru. Dari pemaparan di atas dapat 
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disimpulkan bahwa penyebab rendahnya prestasi belajar siswa  adalah metode 

pembelajaran yang digunakan oleh guru.  

 Dalam pembelajaran akuntansi khususnya pokok bahasan jurnal khusus 

agar siswa mendapatkan hasil yang optimal diperlukan pemahaman dan latihan -

latihan yang mengutamakan pada penyerapan melalui pencapaian informasi, 

pengembangan kemampuan dan pemrosesan informasi. Selain itu, siswa juga 

harus dapat menganalisis soal-soal dan menerapkan konsep ke dalam soal 

sehingga siswa akan lebih aktif dan dapat meningkatkan penguasaan siswa atas 

teori maupun aplikasi bentuk pengerjaan soal – soal. Agar siswa tertarik , aktif, 

terampil, dan saling berinteraksi satu dengan yang lain dalam pembelajaran 

akuntansi pokok bahasan jurnal khusus diperlukan metode mengajar yang lebih 

variatif sehingga dapat memperoleh prestasi belajar yang memuaskan. Untuk itu 

perlu metode pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung dalam 

pembelajaran. Adapun metode yang dimaksud adalah metode pembelajaran 

kooperatif.   

 Sanjaya (2006 : 242) mengemukakan pembelajaran kooperatif merupakan 

model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan kecil/ tim kecil 

yaitu antara 4-6 orang yang memiliki latar belakang kemampuan akademik, jenis 

kelamin, ras atau suku yang berbeda (heterogen). Menurut Slavin dalam Sanjaya  

(2006 : 242) mengemukakan dua alasan menggunakan strategi pembelajaran 

kooperatif  yaitu, (1) beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan 

pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus 

dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, menumbuhkan sikap menerima 



7 
 

 
 

kekurangan diri dan orang lain. (2) Pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan 

kebutuhan siswa dalam belajar berpikir, memecahkan masalah dan 

mengintegrasikan pengetahuan dengan ketrampilan.    

 Metode pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) 

merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menekankan pada 

adanya aktifitas dan interaksi diantara siswa untuk saling memotivasi dan saling 

membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang 

maksimal. STAD merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling 

sederhana. Guru yang menggunakan STAD, juga mengacu kepada belajar 

kelompok siswa dimana setiap minggu guru menggunakan presentasi verbal atau 

teks. Siswa dalam suatu kelas tertentu dipecah menjadi kelompok dengan anggota 

4-5 orang, setiap kelompok haruslah heterogen, terdiri dari laki-laki dan 

perempuan, berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan 

rendah.  

 Dalam metode pembelajaran ini, setiap anggota dalam kelompok belajar 

harus mampu bekerjasama dalam menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru. 

Siswa yang pandai harus mampu membantu siswa yang lain dalam memahami 

dan menyelesaikan soal karena dalam metode ini penilaian yang diberikan 

berdasarkan kemampuan dari tiap anggota kelompok. Dalam penerapan metode 

STAD siswa tidak hanya tergantung pada gurunya, di sini guru merupakan 

fasilitator dalam proses pembelajaran, Guru yang menggunakan metode 

pembelajaran ini  harus mampu mengatur kelas dan mampu menjelaskan materi 

yang ada dengan baik, dimana dalam metode ini guru menyampaikan materi 
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secara singkat dan memberikan bantuan kepada kelompok ketika anggota dalam 

kelompok tersebut tidak dapat menjelaskannya. 

 Pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) 

lebih menekankan interaksi antar siswa. Dari sini siswa akan melakukan 

komunikasi aktif dengan sesama temannya dengan saling diskusi dan 

menyelesaikan latihan serta tugas-tugas yang diberikan guru. Dalam komunikasi 

tersebut diharapkan siswa dapat menguasai materi pelajaran dengan mudah dan 

meningkatkan penguasaan mereka terhadap konsep-konsep yang sulit dipahami. 

 Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan metode 

pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) antara lain 

Husnurrosyidah (2009) dengan judul Efektifitas Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD terhadap Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Akuntansi Pokok 

Bahasan Jurnal Umum (Studi Kasus pada MA Negeri 2 Pati) yang hasilnya adalah 

kelas yang mendapatkan pembelajaran dengan metode STAD memperoleh rata-

rata yang lebih tinggi yaitu 79,48 dibandingkan dengan kelas yang menggunakan 

pembelajaran konvensional hanya memperoleh rata-rata sebesar 70,27.   

 Wijaya, Firna Irmina 2010 (Efektivitas model pembelajaran kooperatif 

Student Team Achievment Division (STAD) untuk meningkatkan hasil belajar 

akuntansi pokok bahasan laporan keuangan pada siswa kelas XI IPS SMA N 1 

Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2009/2010) menyimpulkan bahwa nilai siswa yang 

menggunakan model pembelajaran kooperatif  STAD  lebih tinggi daripada nilai 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. Selain itu, Naqib M.A. 

Balfakih (2003) yang melakukan penelitian di UEA (United Arab Emirates) 
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dengan judul “The Effectiveness of Student Team Achievement Division (STAD) 

for teaching high school chemistry in United Arab Emirates” yang hasilnya 

menyatakan bahwa metode pembelajaran STAD lebih efektif daripada metode 

pembelajaran konvensional dengan prosentase untuk pembelajaran STAD sebesar 

60.87% dan pembelajaran konvensional sebesar 34.07%. Van Wyk M.M (2010) 

dengan judul “Do Student Teams Achievement Divisions Enhance Economy 

Literacy?An Quasy experimental Design” yang hasilnya adalah metode 

pembelajaran STAD dapat meningkatkan hasil belajar lebih tinggi daripada 

metode pembelajaran konvensional.  

 Dari penelitian terdahulu di atas terdapat beberapa perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu materi yang diajarkan dalam penelitian ini adalah jurnal 

khusus dimana dalam pembelajaran diperlukan pemahaman, ketrampilan, 

ketelitian dan identifikasi transaksi serta dapat mencatat ke dalam jurnal khusus. 

Melalui model pembelajaran kooperatif STAD diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan, pemahaman dan daya nalar siswa yang semakin kreatif dan kritis-

analitik, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Selain itu, beda dengan penelitian Husnurrosyidah (2009) menggunakan 

alat analisis dengan  menggunakan Excel, dan  pada penelitian ini menggunakan 

teknis analisis uji beda dengan alat bantu SPSS. Perbedaan lainnya terdapat pada 

hasil penelitian yang diperoleh setiap peneliti. 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas maka peneliti terdorong untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pembelajaran Kooperatif 

Student Team Achievement Division (STAD) terhadap Prestasi Belajar Siswa 
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Mata Pelajaran Akuntansi Pokok Bahasan Jurnal Khusus  Kelas XII IPS 

SMA N 1 Batang Tahun Ajaran 2011/2012”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pembelajaran kooperatif  

Student Team Achievement Division (STAD) lebih efektif dibandingkan dengan 

metode konvensional terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran akuntansi  

pokok bahasan jurnal khusus kelas XII IPS  di SMA N 1 Batang tahun ajaran 

2011/2012? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran 

kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) lebih efektif 

dibandingkan dengan metode konvensional terhadap prestasi belajar siswa mata 

pelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal khusus kelas XII IPS  di SMA N 1 

Batang tahun ajaran 2011/2012. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Pembaca 

Menambah pengetahuan pembaca tentang seluk beluk dunia penelitian. 
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2. Penelitian Berikutnya 

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi peneliti - peneliti lain untuk 

mengadakan penelitian serupa di masa yang akan datang. 

3. Peneliti  

Menambah ilmu pengetahuan yang telah dimiliki peneliti dan merupakan 

wahana menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di bangku kuliah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Siswa 

a. Siswa dapat saling bertukar pikiran antara sesama anggota kelompok 

sehingga setiap siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang lebih 

banyak. 

b. Siswa dapat belajar untuk mau mendengarkan dan saling menghargai 

pendapat orang lain. 

c. Siswa dapat belajar bersosialisasi dengan cara memahami perbedaan yang 

tumbuh dalam kelompok. 

2. Bagi Pihak Sekolah 

Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengadakan variasi metode 

pembelajaran guna meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian  tentang Prestasi  Belajar Akuntansi  

2.1.1 Pengertian Belajar 

Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Slameto(2010 : 2) 

mendefinisikan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.   

Belajar merupakan suatu proses panjang dari lahir hingga akhir hayat. 

Belajar dapat diperoleh melalui pendidikan formal maupun nonformal yaitu 

pendidikan dari keluarga dan lingkungannya sampai pendidikan sekolah yang 

mempunyai tujuan untuk merubah tingkah laku, sikap, keterampilan, kebiasaan 

serta perubahan seseorang kearah yang lebih baik. Menurut Gagne (1977:3) dalam 

Anni (2007:2) menyatakan belajar merupakan perubahan disposisi atau kecakapan 

manusia, yang berlangsung selama periode tertentu dan perubahan perilaku itu 

tidak berasal dari proses pertumbuhan.  

Belajar menurut pandangan teori kontruktivistik adalah lebih dari sekedar 

mengingat. Seseorang yang memahami dan mampu menerapkan pengetahuannya 

yang telah dipelajari, mereka harus mampu memecahkan masalah, menemukan 

(discovery) sesuatu untuk dirinya sendiri dan berkutat dengan berbagai alasan.  
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Menurut Morgen et.al (1986: 140) dalam Anni ( 2007: 2) menyatakan bahwa 

belajar merupakan perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari 

praktik atau pengalaman. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dengan belajar maka akan terjadi perubahan menyeluruh dalam diri seseorang. 

2.1.2 Prinsip - Prinsip Belajar  

Menurut Slameto (2010 : 27-28) prinsip-prinsip belajar mencakup :  

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional.  

2) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada 

siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 

3) Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan efektif.  

4) Belajar perlu ada interaksi siswa dalam lingkungannya.  

b. Sesuai hakikat belajar  

1) Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya. 

2) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery.  

3) Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang satu 

dengan pengertian yang lain) sehingga mendapat pengertian yang diberikan 

menimbulkan respon yang diharapkan.  
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c. Sesuai materi atau bahan yang harus dipelajari  

1) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktus, penyajian 

yang sederhana sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya.  

2) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan instruksional yang harus dicapainya.  

d. Syarat keberhasilan belajar  

1) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar dengan 

tenang.  

2) Repetisi dalam proses belajar perlu pengulangan berkali-kali agar pengertian/ 

keterampilan/ sikap itu mendalam pada siswa.  

Jadi prinsip belajar harus memperhatikan hakikat belajar, perhatian, 

motivasi, aktivitas siswa, keterlibatan langsung siswa, balikan dan penguatan 

materi yang merangsang dan menantang yang dapat mengembangkan kemampuan 

siswa, pengulangan belajar dan tersedianya sarana belajar. 

2.1.3 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa belajar adalah hal yang 

menimbulkan proses perubahan dalam tingkah laku dan kecakapan. Sampai 

dimana perubahan ini dapat tercapai atau dengan kata lain, berhasil atau tidak 

tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

menurut Slameto (2010 : 54) dibedakan menjadi 2 yaitu : 

a. Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu, mencakup : 

1) Faktor jasmaniah, yang meliputi faktor kesehatan dan cacat tubuh 
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2) Faktor Psikologis, mencakup intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan 

3) Faktor Kelelahan , dibedakan menjadi kelelahan jasmani dan kelelahan 

rohani (bersifat psikis) 

b. Faktor Ekstern adalah faktor yang ada di luar individu, meliputi : 

1) Faktor Keluarga 

Siswa akan menerima pengaruh dari keluarga berupa cara orang tua 

mendidik, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan 

ekonomi keluarga, pengertian orang tua dan latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor Sekolah 

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar ini mencakup metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, 

disiplin sekolah, pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan 

gedung, metode belajar dan tugas rumah.  

2.1.4 Prestasi Belajar 

Prestasi merupakan hasil yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas 

atau kegiatan tertentu. Tu’u (2004:75) menyatakan bahwa prestasi akademik 

adalah hasil belajar yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran di sekolah atau 

perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui 

pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya 

ditunjukan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh guru.  



16 
 

 
 

Tu’u (2004:75) berpendapat prestasi belajar siswa dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

a. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti 

dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. 

b. Prestasi belajar siswa tersebut terutama dinilai aspek kognitifnya karena 

bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, aplikasi analisis, sistesa, dan evaluasi. 

c. Prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai atau angka dari 

hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan ulangan-

ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan 

pengajaran perlu dilakukan usaha atau tindakan penilaian atau evaluasi. Penilaian 

atau evaluasi pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau harga atau 

nilai berdasarkan kriteria tertentu. Proses belajar mengajar adalah proses yang 

bertujuan. Proses tersebut dinyatakan dalam rumusan tingkah-laku yang 

diharapkan dimiliki siswa setelah menyelesaikan pengalaman belajarnya. 

Keberhasilan siswa dapat dilihat dari adanya prestasi yang dicapai oleh siswa 

tersebut. 

Prestasi belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa 

dalam proses pembelajaran di sekolah. Nilai tersebut terutama dilihat dari sisi 

kognitif, karena aspek ini yang sering dinilai oleh guru untuk melihat penguasaan 

pengetahuan sebagai ukuran pencapaian hasil belajar siswa.  
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2.1.5 Prestasi Belajar Akuntansi 

Prestasi belajar akuntansi merupakan prestasi belajar yang dicapai oleh 

siswa dengan kegiatan belajar mengajar yang efektif di sekolah, khususnya 

setelah siswa mempelajari akuntansi yang diberikan oleh guru untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan melalui tes/ evaluasi yang diwujudkan 

dalam bentuk angka atau huruf.  

Prestasi akuntansi yang tinggi sebagai indikasi siswa mampu melakukan 

pembukuan dengan tepat dan akurat. Sebaliknya prestasi belajar akuntansi yang 

rendah juga sebagai indikasi kurangnya kemampuan siswa dalam menguasai 

materi akuntansi. Pencapaian prestasi belajar akuntansi biasanya ditunjukkan 

dengan nilai / angka yang mencerminkan seberapa besar siswa mampu menguasai 

dan memahami materi  akuntansi yang telah diajarkan dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah.  

Untuk mencapai prestasi belajar akuntansi yang optimal dalam proses 

pembelajaran, siswa harus menguasai konsep dasar akuntansi dan memperbanyak 

latihan soal sehingga siswa akan dapat lebih menguasai akuntansi. Indikator 

prestasi belajar akuntansi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah nilai pre 

test dan post test pokok bahasan jurnal khusus dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif STAD dan menggunakan pembelajaran konvensional 

pada kelas XII IPS SMA N 1 Batang.  
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2.2 Kajian tentang Metode Pembelajaran Kooperatif  

2.2.1 Pengertian Metode Pembelajaran Kooperatif 

Metode pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang menekankan 

pada siswa untuk belajar bersama dalam kelompok kecil, saling membantu satu 

sama lain (Slavin, 2010:4). Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha 

untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman 

sikap kepemimpinan dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama teman yang 

berbeda latar belakang. Suprijono (2009:54) mengemukakan bahwa pembelajaran 

kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok 

termasuk bentuk – bentuk yang  lebih dipimpin atau diarahkan guru. 

2.2.2 Ciri-ciri Metode Pembelajaran Kooperatif  

Pembelajaran kooperatif mempunyai ciri – ciri sebagai berikut : 

a) Siswa belajar dalam kelompoknya secara kooperatif untuk menuntaskan 

materi belajarnya 

b) Kelompok yang dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah 

c) Dimungkinkan anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis 

kelamin yang berbeda (heterogen) 

d) Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. 

Siswa perlu diajari ketrampilan khusus – ketrampilan khusus dalam 

melaksanakan pembelajaran kooperatif agar siswa mampu bekerja sama dalam 

kelompoknya dengan baik.  
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Ketrampilan – ketrampilan kooperatif  secara terinci dalam 3 tingkatan 

ketrampilan menurut Lungdren (1994) dalam Trianto (2007:46) adalah sebagai 

berikut : 

1) Ketrampilan kooperatif tingkat awal, antar lain : 

a. Berada dalam tugas, yaitu menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya. 

b. Mengambil giliran dan berbagi tugas, yaitu menggantikan teman dengan 

tugas dan tanggungjawab tertentu dalam kelompok 

c. Mendorong adanya partisipasi, memotivasi semua anggota kelompok untuk 

memberikan kontribusi 

d. Menggunakan kesepakatan yaitu menyamakan persepsi 

2) Ketrampilan kooperatif tingkat menengah antara lain : 

a. Mendengarkan dengan aktif yaitu menggunakan pesan fisik atau verbal 

sebagai indikator menyerap informasi secara energik 

b. Bertanya yaitu meminta penjelasan dan klarifikasi sebuah informasi 

c. Menafsirkan yaitu menyusun sebuah pemahaman terhadap informasi dengan 

kalimat yang berbeda 

d. Memerikas ketepatan, membandingkan jawaban, memastikan kebenaran 

sebuah jawaban 

3) Ketrampilan kooperatif tingkat mahir, antara lain : 

Mengolaborasi yaitu memperluas konsep, membuat kesimpulan dan 

menghubungkan pendaapat dengan topik tertentu. 
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2.2.3 Unsur – Unsur Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Lie (2002:31) dalam Thesisnya Khoirul Anwar (2006 : 22) 

terdapat lima unsur dalam pembelajaran kooperatif yaitu : 

1)  Saling ketergantungan positif 

Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya, 

karena setiap anggota memberikan kontribusi sendiri pada kelompok untuk 

menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu menyusun tugas 

sedemikian rupa sehingga setiap anggota harus menyelesaikan tugasnya sendiri 

agar yang lain bisa mencapai tujuan mereka. 

2) Tanggung jawab perseorangan 

Unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur pertama. Pengajar harus 

membuat persiapan dan menyusun tugas sedemikian rupa sehingga masing –  

masing anggota kelompok harus melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar 

tugas selanjutnya dalam kelompok bisa dilaksanakan 

3) Tatap muka 

Setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan 

berdiskusi. Kegiatan interaksi ini akan memberikan siswa membentuk sinergi 

yang menguntungkan semua anggota. Hasil pemikiran beberapa kepala akan lebih 

kaya daripada satu kepala. Lebih jauh lagi hasil kerja sama ini jauh lebih besar 

daripada jumlah masing-masing anggota kelompok. 

4) Komunikasi antar kelompok 

Unsur ini menghindari agar para siswa dibekali dengan berbagai 

ketrampilan komunikasi. Sebelum menugaskan siswa kelompok, guru perlu 
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mengajarkan cara – cara berkomunikasi. Keberhasilan suatu kelompok juga 

bergantung pada kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan 

kemampuan mereka untuk mengatakan pendapat mereka. 

5) Evaluasi proses kelompok 

Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk 

mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar 

selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif. Waktu evaluasi ini tidak perlu 

diadakan selang beberapa waktu setelah beberapa kali pembelajaran. 

2.2.4 Langkah – Langkah Pembelajaran Kooperatif 

Tahapan – tahapan  dalam model pembelajaran kooperatif (Ibrahim, 2008 : 

6-7) pada tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2.1 Tahapan Pembelajaran Kooperatif 

Fase Kegiatan Guru 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan 

dan memotivasi siswa 

 

Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran 

yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan 

memotivasi siswa belajar  

Fase 2 

Menyampaikan 

informasi 

 

Guru menyajikan informasi kepada siswa baik 

dengan peragaan (demonstrasi) atau teks 

Fase 3 

Mengorganisasian siswa 

ke dalam kelompok 

kooperatif 

 

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana caranya 

membentuk kelompok belajar dan membantu setiap 

kelompok agar melakukan transisi yang efisien 

Fase 4 

Membimbing kerja 

kelompok dalam belajar  

 

Guru membimbing kelompok - kelompok belajar 

pada saat mereka mengerjakan tugas mereka  

Fase 5 

Evaluasi  

 

Guru mengevaluasi belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

Fase 6 

Memberikan 

penghargaan  

 

Guru memberikan cara-cara untuk menghargai baik 

upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok  
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2.2.5 Macam – Macam Pembelajaran Kooperatif 

 Menurut Isjoni (2009 : 73) Macam – macam pembelajaran kooperatif : 

a. Student Team Achievement Division (STAD) 

Pendekatan STAD dapat digunakan untuk mempelajari pengertian atau 

definisi dari materi yang sedang dipelajari dan diharapkan siswa dapat 

mengerjakan sendiri tanpa banyak bantuan dari guru. Skor kuis pada siswa 

dibandingkan dengan rata – rata pencapaian mereka sebelumnya, dan kepada 

masing – masing tim akan diberikan poin berdasarkan tingkat kemajuan yang 

diraih dibandingkan hasil yang mereka capai sebelumnya. Poin ini kemudian 

dijumlahkan untuk memperoleh skor tim, dan tim yang berhasil memenuhi 

kriteria tertentu akan mendapatkan sertifikat atau penghargaan lainnya.  

b. Jigsaw 

Pada pendekatan Jigsaw siswa dibagi dalam kelompok yang terdiri dari 5 -

6 orang anggota kelompok yang mempunyai kemampuan heterogen. Setiap 

anggota kelompok bertanggung jawab untuk mempelajari materi yang spesifik. 

Dalam tehnik ini siswa bekerja dalam anggota kelompok yang sama yaitu empat 

orang dengan latar belakang yang bebeda seperti dalam STAD dan TGT . Para 

siswa ditugaskan untuk membaca bab, buku kecil atau materi lain. Tim anggota 

ditugaskan secara acak untuk menjadi tim ahli dalam aspek tertentu dari tugas 

membaca tersebut. Setelah membaca materinya, para ahli dari tim berbeda 

bertemu untuk mendiskusikan topic yang sedang mereka bahas, lalu mereka 

kembali kepada timnya untuk mengajarkan topik mereka itu kepada teman satu 

timnya. Akhirnya akan ada kuis atau bentuk penilaian lainnya untuk semua topik. 
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c. Group Investigations (Investigasi Kelompok) 

Group Investigations dirancang untuk melatih kemampuan berfikir yang 

lebih tinggi seperti menganalisis dan mengevaluasi. Siswa bekerja dalm kelompok 

untuk menghasilkan suatu proyek / tugas yang dapat dipilih sendiri oleh siswa. 

d.  Team Games Tournament (TGT) 

Guru menyiapkan permainan yang disisipkan dalam bentuk kartu soal, 

lembar kerja siswa. Pada akhir pembelajaran ditentukan oleh tim pemenang. 

Metode ini menggunakan pelajaran yang sama yang disampaikan guru dan tim 

kerja sama seperti STAD, tetapi menggantikan kuis dengan turnamen mingguan, 

dimana siswa memainkan game akademik dengan anggota tim lain untuk 

menyumbangkan poin bagi skor timnya. 

e. Think Pair Share (TPS) 

Berpikir berpasangan dan berbagi dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dengan tahapan : Thingking (berpikir), Pairing (berpasangan), dan 

Sharing (berbagi). 

f. Number Head Together (NHT) 

Penomoran berpikir bersama dirancang untuk mempengaruhi pola 

interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas. Adapun fase 

pembelajarannya: 

1.  Penomoran 

2.  Mengajukan pertanyaan 

3.  Berpikir bersama 
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2.3 Kajian tentang Pembelajaran Kooperatif  Tipe STAD 

2.3.1 Pengertian Pembelajaran STAD  

Student Team Achievement Division (STAD) dikembangkan oleh Slavin 

dan teman-temannya di Universitas John Hopkin, merupakan pendekatan 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. STAD merupakan model yang 

paling baik untuk permulaan bagi para guru yang baru menggunakan pendekatan 

kooperatif. Guru yang menggunakan STAD juga mengacu kepada belajar 

kelompok siswa, menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap 

minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Guru membagi siswa menjadi 

kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang yang bersifat heterogen  terdiri laki-

laki dan perempuan yang berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah.  

2.3.2 Langkah – Langkah Pembelajaran Kooperatif  STAD 

Langkah - langkah pembelajaran kooperatif STAD sebagai berikut: 

a.  Tahap Persiapan 

1)   Guru menentukan dan membatasi materi yang akan diberikan. 

2)   Membentuk kelompok yang anggotanya 4 – 5 orang secara heterogen  

3)   Menentukan nilai dasar yang merupakan nilai tes sebelumnya ( pre test ) 

b. Tahap Pembelajaran 

1)   Guru menyampaikan informasi materi kepada siswa. 

2) Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar, 

diikuti dengan langkah dimana siswa dibawah bimbingan guru bekerja 

bersama-sama untuk menyelesaikan tugas. 
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c. Evaluasi mandiri dan penghargaan kelompok 

Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, siswa mengerjakan tes 

atau kuis secara individu. Setelah selesai guru memberikan skor individu dan 

skor tim yang kemudian diumumkan secara tertulis. Skor individu didapat dari 

nilai tes masing-masing siswa. Sedangkan skor tim didapat dari jumlah 

keseluruhan poin yang disumbangkan masing-masing anggota tim dibagi 

dengan jumlah anggota tim. 

2.3.3 Komponen STAD 

 Komponen STAD menurut Slavin (2010:143) adalah sebagai berikut:  

a.  Presentasi kelas  

Materi dalam STAD diperkenalkan dalam presentasi di dalam kelas. Ini 

merupakan pengajaran langsung seperti yang sering kali dilakukan atau diskusi 

pelajaran yang dipimpin oleh guru. Presentasi kelas dalam STAD berbeda dengan  

cara pengajaran yang biasa. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil 

diskusi kelompok mereka. Siswa harus benar-benar  memperhatikan penuh selama 

presentasi kelas karena akan sangat  membantu untuk mengerjakan kuis – kuis  

yang diadakan setelah pembelajaran dan skor kuis mereka menentukan skor tim 

mereka.  

b.  Tim  

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, tiap kelompok terdiri dari 4-5 

orang dimana mereka mengerjakan tugas yang diberikan. Jika ada kesulitan siswa 

yang merasa mampu membantu siswa yang kesulitan.  Tim adalah fitur yang 

paling penting dalam STAD. Fungsi utama dari tim ini adalah untuk memastikan 
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bahwa semua anggota tim benar-benar belajar dan mempersiapkan anggotanya 

untuk bisa mengerjakan kuis dengan baik.  

c. Kuis 

Pada tahap ini guru menyelenggarakan tes untuk mengukur pengetahuan 

yang diperoleh siswa dalam bentuk kuis.  Setelah pembelajaran selesai, siswa 

akan mengerjakan kuis individual. Para siswa tidak diperbolehkan untuk saling 

membantu dalam mengerjakan kuis. Sehingga, tiap siswa bertanggung jawab 

secara individual untuk memahami materinya. 

d. Skor Kemajuan Individu  

Skor perkembangan individu diperoleh dari rentang antara skor awal  (pre 

test) dengan skor yang diperoleh siswa dalam pembelajaran kooperatif STAD 

(kuis). Berdasarkan pre test, setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk 

memberikan sumbangan skor maksimal bagi kelompoknya berdasar skor tes yang 

diperolehnya. Skor individu setiap kelompok memberi sumbangan pada  skor 

kelompok, Tiap siswa dapat memberikan kontribusi point yang maksimal kepada 

timnya dalam sistem skor ini, tetapi tidak ada siswa yang dapat melakukannya 

tanpa memberikan usaha mereka yang terbaik.  

Prosedur penskoran untuk STAD adalah sebagai berikut : 

Langkah 1 : menetapkan skor dasar. Setiap siswa diberikan skor awal berdasarkan  

hasil pre-test 

Langkah 2 : menghitung skor kuis terkini. Siswa memperoleh poin untuk kuis 

yang berkaitan dengan pelajaran terkini 
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Langkah 3 : menghitung skor perkembangan. Siswa mendapatkan poin 

perkembangan yang besarnya ditentukan apakah skor kuis mereka menyamai atau 

melebihi skor awal mereka. 

Menurut Slavin (2010:159) untuk memberikan skor perkembangan 

individu dengan ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 2.2  Perhitungan Skor Perkembangan 

No. Skor Tes Skor Perkembangan 

1.  Lebih dari 10 poin di bawah skor awal 5 

2.  10 - 1 poin di bawah skor awal 10 

3. Skor dasar sampai 10 poin diatas  skor awal 20 

4. Lebih dari 10 poin di atas skor awal 30 

5. Kertas jawaban sempurna (terlepas dari skor 

awal)  

30 

 

e. Penghargaan Tim  

Penghargaan didasarkan nilai rata – rata tim, dimana dapat 

membangkitkan motivasi belajar siswa. Skor kelompok dilakukan dengan cara 

menjumlahkan masing – masing sumbangan skor perkembangan individu  dalam 

kelompok dan hasilnya dibagi sesuai dengan jumlah anggota kelompoknya, 

sehingga didapat rata – rata skor perkembangan individu dalam kelompok yang 

disebut rata – rata kelompok / tim.   

Kriteria penghargaan kelompok pada tabel 2.3 berikut ini : 

Tabel 2.3  Tingkat Penghargaan Kelompok 

Rata – rata Tim Penghargaan 

15 ≤ N < 20 Tim Baik 

20 ≤ N < 25 Tim  Hebat 

N ≥ 25 Tim Super 

(Slavin, 2010 : 160) 
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Untuk lebih jelasnya berikut contoh perhitungan skor untuk menentukan tingkat 

penghargaan yang diberikan untuk  kelompok dapat dilihat dalam Tabel 2.4  :   

  

Tabel 2.4  Contoh Pengelompokkan Siswa Berdasarkan Hasil Belajar  
 

Materi................................................................................................... 

Kelompok Nama 

Nilai 

Dasar 

(Pre test) 

Nilai Kuis 
Nilai 

Perkembangan 

A 

Ami 90 100 30 

Ani 85 82 10 

Toni 65 70 20 

Dani 55 40 5 

Total 65 

Rata-rata kelompok 65 : 4 =  16,25 

Penghargaan BAIK 

B 

Ike 95 100 30 

Oki 80 82 20 

Jaka 70 67 10 

Wati 60 90 30 

Total 90 

Rata-rata kelompok 90 : 4 =  22,5 

Penghargaan HEBAT 

Nilai kelompok (N) 15≤N<20 20≤N<25 N ≥ 25 

Penghargaan BAIK HEBAT SUPER 

 

2.3.4 Kelebihan dan Kekurangan STAD 

a. Kelebihan STAD 

1) Menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri 

2) Meningkatkan kesepakatan dan kesetiakawanan sosial 

3)  Menimbulkan rasa saling percaya kepada sesama manusia 

4) Kelompok dibentuk dari siswa – siswa yang memiliki kemampuan 

akademik tinggi, sedang, dan rendah sehingga akan terjadi tukar pikiran 

dan bisa menuntaskan materi pelajaran serta menyelesaikan tugas 

kelompok dengan baik 
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5) Lebih menumbuhkan sikap simpati, empati, saling berbagi dan 

bertanggungjawab 

6) Tingkat pencapaian belajar yang lebih tinggi dan produktivitas belajar yang 

lebih besar 

7) Menghasilkan kesehatan psikologis, kemampuan social dan kepercayaan 

diri yang lebih besar  

8) Dapat meningkatkan kreativitas siswa 

9) Dapat mengurangi kejenuhan dan kebosanan 

b. Kekurangan STAD 

1) Jika ukuran kelompok terlalu besar maka akan terjadi kesulitan bagi 

kelompok tersebut untuk berfungsi dengan efektif 

2) Rawan terjadi konflik verbal yang berkenaan dengan perbedaan pendapat 

anggota kelompoknya 

3) Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa dengan perlakuan 

seperti ini. 

 

2.4 Metode Pembelajaran Konvensional 

2.4.1 Pengertian Metode Konvensional 

Pembelajaran konvensional adalah pembelajaran yang harus dilakukan 

oleh guru seperti metode ceramah, tanya jawab, dan latihan soal. Metode ini telah 

dipakai sejak adanya pengenalan metode pembelajaran dilakukan. Metode 

pembelajaran konvensional telah lahir sebelum muncul metode pembelajaran 
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lainnya ada. Hal ini terjadi karena metode ini adalah metode pembelajaran yang 

paling mudah dilaksanakan.  

 Djamarah (2008) menyatakan bahwa metode pembelajaran konvensional 

adalah metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan metode 

ceramah, karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan 

pembelajaran. Dalam pembelajaran metode konvensional ditandai dengan 

ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta pembagian tugas dan latihan. 

 Dalam pembelajaran konvensional cenderung pada belajar hafalan, 

menekankan informasi konsep, latihan soal dalam teks. Belajar hafalan mengacu 

pada penghafalan fakta-fakta, hubungan-hubungan, prinsip, dan konsep. Di sini 

terlihat bahwa proses pembelajaran yang lebih banyak didominasi gurunya 

sebagai “pen-transfer” ilmu, sementara siswa lebih pasif sebagai “penerima” ilmu. 

 Secara umum ciri-ciri pembelajaran konvensional adalah: 

a) Pembelajaran berpusat pada guru 

b) Siswa adalah penerima informasi secara pasif, dimana siswa hanya                 

menerima pengetahuan dari guru  

c) Belajar secara individual. 

d) Interaksi di antara siswa kurang,  

e) Tidak ada kelompok-kelompok kooperatif 

f) Keterampilan sosial sering tidak diajarkan secara langsung 

g) Guru sering tidak memperhatikan proses kelompok yang terjadi dalam  

kelompok-kelompok belajar 
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2.4.2 Langkah – Langkah Pembelajaran Konvensional 

1. Perencanaan 

a.   Mempersiapkan lingkungan dan sumber belajar 

b. Menyusun perangkat pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan  

Pembelajaraan (RPP) 

c.   Menyusun alat penilaian (evaluasi) 

d.  Mengkomunikasikan tujuan pembelajaran 

e.   Mengkomunikasikan prosedur pembelajaran 

2. Pelaksanaan 

a. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah disusun 

b. Menyajikan materi dengan ceramah 

c. Memberikan latihan soal 

d. Guru bersama siswa membahas soal latihan 

3. Penutup 

a. Pemberian penugasan 

b. Penarikan kesimpulan 

c. Melakukan penilaian akhir 

2.4.3 Kelebihan dan Kelemahan Metode Konvensional  

 Kelebihan dan kelemahan pembelajaran konvensional  menurut Umamik 

(2006 : 25) adalah sebagai berikut :  

a. Kelebihan metode konvensional 

1) Memudahkan untuk mengefisiensikan akomodasi dan sumber – sumber 

peralatan 
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2) Mempermudah penggunaan jadwal efektif. Dengan tipe pembelajaran 

seperti ini guru dapat membuat situasi belajar yang berbeda dari para peserta 

didik. Semua rancangan dibuat untuk disesuaikan dengan materi atau bahan 

yang sedang diajarkan, tingkat dan pengalaman peserta didik. 

3) Berbagi informasi yang tidak mudah ditemukan di tempat lain. 

b. Kelemahan metode konvensional  

1) Keberhasilan sangat bergantung pada ketrampilan dan kemampuan guru 

2) Kemungkinan masih banyak interprestasi 

3) Metode mengajar actual yang akan diterapkan mungkin tidak sesuai untuk 

mengajar ketrampilan dan sikap yang diinginkan 

4) Pembelajaran cenderung bersifat memberi atau menyerahkan pengetahuan 

dan membatasi jangkauan peserta didik, sehingga peserta didik terbatas 

dalam memilih topik yang disukai dan relevan dengan paket ketrampilan 

yang dipelajari. 

5) Daya serapnya rendah dan cepat hilang karena bersifat menghafal. 

6) Kurang menekankan pada pemberian keterampilan proses (hands-on 

activities). 

7) Pendekatan tersebut cenderung tidak memerlukan pemikiran yang kritis. 

8) Sering terjadi kesulitan untuk menjaga agar siswa tetap tertarik dengan   apa 

yang dipelajari. 
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2.5 Kajian Materi Pembelajaran 

2.5.1    Pengertian Jurnal Khusus  

Pada suatu perusahaan dagang yang cukup besar biasanya terjadi transaksi 

– transaksi yang jumlahnya banyak. Maka dalam pencatatan transaksi tersebut 

terjadi kesulitan. Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat 

transaksi yang sejenis / kelompok. 

Pencatatan dalam jurnal umum dilakukan setiap hari, maka setiap hari pula 

jurnal umum dipindahkan ke akun buku besar. Jika dalam satu bulan perusahan 

melakukan pembelian secara kredit sebanyak 50 kali, misalnya, sebanyak 50 kali 

pulalah transaksi tersebut dijurnal dan dicatat ke buku besar. Jika transaksi yang 

terjadi satu jenis, petugas yang ditunjuk mencatat transaksi mungkin masih 

mampu mengatasinya. Namun jika transaksi yang terjadi terdiri atas berbagai 

jenis transaksi (akun), kesulitan akan muncul. Petugas harus memindahbukukan 

jurnal ke buku besar sebanyak jenis transaksi yang terjadi. Dilihat dari segi waktu 

dan tenaga, penggunaan jurnal umum seperti itu tentulah kurang efisien.  Untuk 

mengatasi kelemahan itu, digunakanlah jurnal khusus.  

Dengan jurnal khusus, pencatatan transaksi dikelompokkan sesuai dengan 

jenis transaksinya. Setiap terjadi transaksi, petugas mengidentifikasi jenis 

transaksi yang terjadi, dan mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Misalnya, jika 

dalam satu bulan perusahaan melakukan pembelian kredit sebanyak 50 kali, maka 

petugas akan berurusan dengan empat atau lima akun, tergantung pada kebijakan 

perusahaan dalam mengklasifikasi transaksinya. Misalnya, untuk semua 

pembelian kredit perusahaan menyediakan satu jurnal khusus yang disebut jurnal 
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pembelian. Setiap transaksi kredit terjadi, petugas mencatatnya. Kemudian secara 

berkala, seluruh transaksi dijumlahkan dan dipindahbukukan ke akun buku besar. 

Perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus dapat dilihat seperti tabel 2.5. 

Tabel  2.5  Perbedaan Jurnal Umum dan Jurnal Khusus  

Jurnal Khusus Jurnal Umum 

Bentuk: 

Bentuk dengan banyak lajur 

disesuaikan dengan kolom-kolom yang 

dibutuhkan dan didasarkan pada 

kelompok transaksi yang sejenis 

 

Buku harian dengan dua lajur 

Pencatatan: 

Digunakan untuk mencatat transaksi 

yang sejenis dan sering terjadi 

 

Digunakan untuk mencatat semua 

jenis transaksi 

Penulisan nama akun: 

Penulisan nama akun pada waktu 

membuat ayat jurnal tidak dilakukan 

untuk setiap transaksi 

 

Penulisan nama akun pada waktu 

membuat ayat jurnal dilakukan setiap 

transaksi 

Posting: 

Posting dilakukan secara kolektif dan 

berkala 

 

Posting dilakukan untuk setiap 

terjadinya transaksi 

Si pencatat: 

Pekerjaan pencatatan dapat dilakukan 

oleh beberapa orang 

 

Pekerjaan pencatatan hanya 

dilakukan oleh satu orang 

 

 

2.5.2 Manfaat Jurnal Khusus 

1. Memungkinkan pembagian pekerjaan (Spesialisasi) 

Jurnal umum yang mencatat semua transaksi pada satu jurnal sulit 

membagi pekerjaan secara baik. Lain halnya dengan jurnal khusus. Pembagian 

pekerjaan dapat dilakukan dengan baik karena terdapat beberapa jurnal sesuai 

jenisnya. Jadi, bagi perusahaan yang besar sangat mungkin satu orang menangani 

satu jurnal atau dua jurnal. Mungkin saja hanya satu orang pegawai yang diberi 
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tugas mencatat jumal pembelian dan pengeluaran kas. Pembagian pekerjaan ini 

akan mendorong adanya spesialisasi dalam penanganan pekerjaan sehinga 

hasilnya semakin baik. 

2. Memudahkan posting ke akun buku besar 

Salah satu tujuan penyelenggaraan jurnal khusus adalah agar lebih mudah 

atau lebih praktis melakukan posting ke buku besar. Karena jurnal khusus 

dipindahkan ke akun buku besar secara berkala. Jadi tidak perlu setiap terjadi 

transaksi langsung diposting ke buku besar. 

3. Memungkinkan pengendalian intern yang lebih baik 

Apabila hanya satu orang petugas yang menangani satu atau dua jurnal 

khusus, pengendalian intern akan lebih baik dibandingkan dengan satu orang 

menangani semua jurnal. 

4. Menghemat biaya 

Menggunakan jurnal khusus memungkinkan penghematan biaya karena 

dapat menghemat kertas dan tenaga seperti yang diuraikan sebelumnya. Dengan 

jurnal urnum, untuk 100 kali transaksi yang sama dibutuhkan 100 kali posting ke 

akun buku besar. Sedangkan pada jurnal khusus, posting dapat dilakukan satu 

kali. 

2.5.3 Macam – Macam Jurnal Khusus 

1. Jurnal penerimaan kas (cash receipts journal) 

Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan 

kas. Adapun bentuk jurnal penerimaan kas disesuaikan dengan sumber-sumber 

penerimaan uang perusahaan. 
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2. Jurnal pengeluaran kas (cash payment journal) 

Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran 

kas. Adapun bentuk jurnal pengeluaran kas harus disesuaikan dengan pos-pos 

pengeluaran uang kas perusahaan. 

3. Jurnal pembelian (purchases journal) 

Pembuatan jurnal pembelian dalam perusahaan dagang dapat digunakan 

untuk mencatat : 

a. Khusus transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Pembelian 

barang lain secara kredit, secara biasa dicatat dalam jurnal umum. 

b. Transaksi pembelian barang dagang dan barang lain secara kredit. 

4. Jurnal penjualan  (sales journal) 

Pembuatan jurnal penjualan pada perusahaan dagang pada umumnya 

khusus digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara 

kredit. Penjualan barang selaian barang dagangannya pada umumnya jarang 

dilakukan, oleh karena itu tidak perlu dibuatkan jurnal khusus. Karena 

kegunaannya terbatas pada penjualan barang dagang secara kredit, model yang 

baku dalam jurnal ini harus ada kolom yang diperlukan untuk mencatat jumlah 

uang yang akan dibukukan pada akun piutang dagang (D) dan penjualan (K).  

5. Jurnal umum 

Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat 

dibukukan kedalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas dan 

jurnal pengeluaran kas. Transaksi tersebut antara lain: retur pembelian, retur 

penjualan, pengambbilan barang untuk prive, menarik wesel, mengaksep wesel. 
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2.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Untuk mendukung kerangka berfikir, maka peneliti menyajikan hasil-hasil 

penelitian sebelumnya seperti pada tabel 2.6 di bawah ini : 

Tabel 2.6  Matrik Hasil Penelitian Terdahulu  

No Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Mulyati (2007) Penerapan  Student Team 

Achievement Division 

(STAD) sebagai  Metode 

Pembelajaran Mata 

Pelajaran Ekonomi  

Pokok Bahasan 

Kebijakan Fiskal dan 

Moneter pada Siswa 

Kelas XI IPS 3 SMA N 1  

Boja Tahun Pengajaran  

2006/2007. 

Hasil analisis data penelitian metode 

pembelajaran koopreatif tipe STAD 

dari prasiklus, siklus I, siklus II, dan 

siklus III mengalami peningkatan 

prestasi belajar klasikal adalah, 47,5%, 

60%, 75%, 90%, dengan kenaikan 

hasil belajar pada siklus I, II, dan III 

adalah 5,5%, 12,62%, dan 14,87%. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan 

metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada siswa kelas XI IPS 3 

SMA Negeri 1 Boja dengan 

menggunakan penelitian tindakan 

kelas dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

 

 

2. Van Wyk M.M. 

(2010) 

Do Student Teams 

Achievement Divisions 

Enhance Economy 

Literacy?An Quasy 

experimental Design 

Metode pembelajaran STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar lebih tinggi 

daripada metode pembelajaran 

konvensional. Peningkatan kelas 

eksperimen sebesar 16,13 dari rata-

rata nilai pre test dan post tes 

sedangkan kelas kontrol menunjukkan 

peningkatan sebesar 7,07 dari nilai pre 

tes ke post tes. Dari hasil tersebut 

menunjukkan perbedaan peningkatan 

hasil belajar sebesar 9,06 antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. 
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3. Larasati, Rizka 

(2005) 

Analisis Metode 

Pembelajaran Kooperatif 

Tipe STAD dan 

Pengaruhnya terhadap 

Upaya Peningkatan Hasil 

Belajar Akuntansi dalam 

Pokok Bahasan 

Pencatatan Transaksi 

Perusahaan Dagang Mata 

Pelajaran Akuntansi pada 

Siswa Kelas II SMU N 7 

Purworejo 

Rata–rata nilai hasil belajar kelompok 

yang menggunakan pembelajaran 

STAD 67,5 sedangkan rata – rata hasil 

belajar kelompok yang menggunakan 

pembelajaran ceramah adalah 58,88. 

Dapat disimpulkan bahwa rata – rata 

prestasi belajar siswa yang 

menggunakan pembelajaran STAD 

lebih baik daripada menggunakan 

pembelajaran ceramah. 

 

 

 

2.7 Kerangka Berfikir 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Metode mempunyai andil yang cukup besar dalam kegiatan 

belajar mengajar. Metode  pengajaran adalah hal yang sangat penting dalam 

proses belajar mengajar karena merupakan sarana komunikasi antara guru dan 

siswa dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Kemampuan yang diharapkan dapat 

dimiliki anak didik, akan ditentukan oleh kerelevansian pengggunaan suatu 

metode yang sesuai dengan tujuan. Hal tersebut  berarti tujuan pembelajaran akan 

dapat dicapai dengan penggunaan metode yang tepat, sesuai dengan standar 

keberhasilan yang terpatri di dalam suatu tujuan. Dalam kegiatan belajar 

mengajar, metode digunakan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Selama ini pembelajaran yang diterapkan sekolah masih menggunakan 

pembelajaran konvensional yang merupakan pendekatan pembelajaran yang 

paling umum dilaksanakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran 
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yaitu dengan menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab dan pemberian 

tugas. Dalam pembelajaran konvensional guru memegang peranan utama dalam 

penentuan isi dan proses belajar mengajar. Pembelajaran berpusat pada guru, 

siswa pasif, membosankan dan cenderung bersifat monoton. Guru mentransfer 

pengetahuan kepada siswa dan siswa lebih banyak hanya menerima pengetahuan 

sementara potensi siswa diabaikan. Dalam pembelajaran akuntansi waktu yang 

dibutuhkan sangat banyak karena pembelajaran akuntansi membutuhkan latihan-

latihan. Sedangkan waktu yang tersedia tidaklah mencukupi sehingga guru 

menerangkan materi jurnal khusus menjadi terlalu cepat agar materi pelajaran 

dapat seluruhnya diberikan kepada siswa. Dalam pembelajaran cenderung 

membahas teori dibanding praktik. Hal ini menyebabkan siswa kurang memahami 

materi yang disampaikan guru dan siswa pasif.    

Dalam pembelajaran akuntansi khususnya pokok bahasan jurnal khusus 

siswa perlu pemahaman dan latihan-latihan yang mengutamakan pada penyerapan 

melalui pencapaian informasi, pengembangan kemampuan dan pemrosesan 

informasi. Siswa tidak akan berhasil dalam pembelajaran apabila siswa tidak 

berani bertanya pada guru tentang kesulitan belajarnya. Oleh karena itu, salah satu 

alternatifnya dengan menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan 

partisipasi penuh antara guru dengan siswa maupun siswa yang satu dengan yang 

lainnya. Metode pembelajaran kooperatif  STAD merupakan salah satu metode 

pengajaran yang dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa. Dengan keaktifan 

siswa diharapkan proses belajar mengajar dapat tercipta situasi kondusif dan 

menyenangkan.  
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Metode pembelajaran kooperatif STAD adalah metode pembelajaran 

kooperatif yang mana siswa dibentuk beberapa kelompok kecil dengan anggota 4-

5 siswa yang heterogen, dengan tujuan siswa dapat berinteraksi dan saling 

bertukar pikiran  satu sama lain dan memperoleh pengetahuan secara tepat. 

Metode ini dapat memberikan solusi dan suasana baru yang menarik dalam proses 

belajar mengajar khususnya pada mata pelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal 

khusus yang memerlukan suatu pemahaman. Anggota tim menggunakan lembar 

kegiatan atau perangkat pembelajaran yang lain untuk menuntaskan materi 

pelajarannya dan kemudian saling membantu satu sama lain untuk memahami 

bahan pelajaran melalui tutorial, kuis, dan atau melakukan diskusi. Kuis itu diskor 

dan tiap siswa diberi skor perkembangan (Ibrahim, 2008).  

Dengan metode pembelajaran STAD diharapkan ada perbedaan hasil 

belajar siswa dan siswa lebih memahami materi pelajaran yang dibahas. Hal ini 

didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husnurrosyidah (2009) 

dengan judul Efektifitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terhadap 

Hasil Belajar Siswa Mata Pelajaran Akuntansi Pokok Bahasan Jurnal Umum 

(Studi Kasus  pada MA Negeri 2 Pati) yang hasilnya adalah kelas yang 

mendapatkan pembelajaran dengan metode STAD memperoleh rata-rata yaitu 

79,48 sedangkan metode konvensional hanya memperoleh rata-rata sebesar 70,27.  

Selain itu, Naqib M.A. Balfakih (2003) yang melakukan penelitian di UEA 

(United Arab Emirates) dengan judul “The Effectiveness of Student Team 

Achievement Division (STAD) for teaching high school chemistry in United Arab 

Emirates” yang hasilnya menyatakan bahwa metode pembelajaran STAD lebih 
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efektif daripada metode pembelajaran konvensional dengan prosentase untuk 

pembelajaran STAD sebesar 60.87% dan metode konvensional sebesar 34.07%. 

Mulyati (2007) dengan judul Penerapan  Student Team Achievement 

Division (STAD) sebagai  Metode Pembelajaran Mata Pelajaran Ekonomi  Pokok 

Bahasan Kebijakan Fiskal dan Moneter pada Siswa Kelas XI IPS 3 SMA N 1  

Boja Tahun Pengajaran  2006/2007 dan hasilnya  pembelajaran koopreatif tipe 

STAD dari prasiklus, siklus I, siklus II, dan siklus III mengalami peningkatan 

prestasi belajar klasikal adalah 47,5%, 60%, 75%, 90%. Berikut ini kerangka 

berfikir dari penjelasan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.1  Kerangka Berfikir 

Pembelajaran 

Jurnal Khusus 

Pembelajaran dengan 

Metode Kooperatif 

tipe STAD 

Pembelajaran 

dengan Metode 

Konvensional 

Tes / evaluasi 

hasil belajar 

Tes / evaluasi 

hasil belajar 

 Hasil belajar siswa dibandingkan 

Pembelajaran kooperatif STAD lebih efektif daripada metode 

konvensional dalam pokok bahasan jurnal khusus perusahaan dagang 
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2.8 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka berfikir tersebut, hipotesis dalam penelitian 

ini adalah Pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) 

lebih efektif dibandingkan dengan metode konvensional dalam mata pelajaran 

akuntansi pokok bahasan jurnal khusus kelas XII IPS SMA N 1 Batang tahun 

ajaran 2011/2012. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen 

adalah salah satu cara untuk mencari hubungan sebab – akibat (hubungan kausal) 

antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi 

atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu. 

Eksperimen selalu dilakukan dengan maksud untuk melihat suatu perlakuan 

(Arikunto, 2006:3). Tujuan penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki 

adanya kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara memberikan suatu 

perlakuan (treatment) pada kelas eksperimen. 

 

3.2 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS SMA N 1 

Batang yang yang berjumlah 127 siswa yang terbagi menjadi 4 kelas, yaitu : (1) 

kelas XII IPS 1 sebanyak 32 siswa , (2) kelas XII IPS 2 sebanyak 31 siswa, (3) 

kelas XII IPS 3 sebanyak 33 siswa , (4) kelas  XII IPS 4 sebanyak 31 siswa.  

 

3.3 Sampel 

Pengambilan sampel dikondisikan dengan pertimbangan bahwa siswa 

mendapat materi berdasarkan kurikulum yang sama, siswa diampu oleh guru yang 

sama, siswa yang menjadi objek penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama 
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dan dalam pembagian kelas tidak ada kelas unggulan serta pembuktian statistik 

dengan uji normalitas dan homogenitas. 

Perolehan uji normalitas dengan One-Sample Kolmogrov-Smirnov Test 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Hasil Analisis Uji Normalitas  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  XII_IPS_1 XII_IPS_2 XII_IPS_3 XII_IPS_4 

N 32 31 33 31 

Normal Parameters
a Mean 72.9688 74.0000 73.6667 73.4194 

Std. Deviation 7.96559 6.16441 5.68807 6.13066 

Most Extreme 

Differences 
Absolute .122 .145 .165 .099 

Positive .122 .115 .165 .099 

Negative -.091 -.145 -.114 -.075 

Kolmogorov-Smirnov Z .688 .808 .946 .549 

Asymp. Sig. (2-tailed) .731 .531 .333 .924 

Sumber : data penelitian yang diolah Tahun 2011 

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov diketahui nilai signifikansi 

untuk kelas XII IPS 1 sebesar 0,731, kelas XII IPS 2 sebesar 0,531, kelas XII IPS 

3 sebesar 0,333 dan kelas XII IPS 4 sebesar 0,924. Signifikansi dari keempat  

kelas lebih besar dari taraf nyata 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa  keempat 

kelas berdistribusi normal. 

Hasil uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:  

Tabel 3.2 Hasil Uji Homogenitas  

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Ulangan Harian Akuntansi    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.891 3 123 .135 

 



45 
 

 
 

Berdasarkan tabel 3.2 hasil uji Levene Statistic diketahui nilai 

signifikansi untuk kelas XII IPS 1, XII IPS 2, XII IPS 3, dan XII IPS 4 sebesar 

0,135 lebih besar daripada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa populasi 

mempunyai varians atau kondisi yang homogen. Setelah diketahui data yang 

digunakan berdistribusi normal dan homogen maka pengambilan sampel dapat 

dilakukan dengan teknik simple random sampling. Penentuan pengambilan kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dilakukan secara acak. Setelah dilakukan 

pengundian diperoleh kelas XII IPS 2 sebagai kelas eksperimen, dan kelas XII 

IPS 3 sebagai kelas kontrol. Kelas eksperimen dengan menggunakan 

pembelajaran STAD dan kelas kontrol menggunakan pembelajaran konvensional.  

 

3.4 Variabel Penelitian 

a. Variabel metode pembelajaran (X)  dalam penelitian ini adalah metode 

pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division (STAD) pada 

kelas eksperimen dan metode pembelajaran konvensional pada kelas kontrol. 

b. Variabel prestasi belajar (Y) adalah prestasi belajar akuntansi siswa melalui 

pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division (STAD), untuk 

mengukur prestasi belajar siswa dalam penelitian ini menggunakan nilai pre 

test dan nilai post test. Prestasi belajar akuntansi siswa melalui pembelajaran 

konvensional, untuk mengukur prestasi belajar siswa dalam penelitian ini 

menggunakan nilai pre test,dan nilai post test. 
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3.5 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan eksperimen dengan desain penelitian true 

eksperimental pre test - post test control design dengan pola rancangan yang 

terdapat pada tabel 3.3 berikut ini: 

Tabel 3.3 Desain Penelitian  

Kelompok Pre Test Treatment Post-test 

Eksperimen  Xe Metode STAD Te 

Kontrol  Xk Metode konvensional Tk 

Keterangan: 

Xe : Tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelas eksperimen 

Xk : Tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa kelas kontrol 

Te : Tes akhir untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah adanya perlakuan     

pada kelas eksperimen 

Tk : Tes akhir untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah adanya perlakuan     

pada kelas kontrol 

Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak 

kemudian diberi pre-test dan post-test untuk mengetahui adakah perbedaan 

prestasi belajar antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol (Sugiyono, 

2008:76). 

Perlakuan yang diberikan kepada kelas eksperimen yaitu dengan 

memberikan treatment pembelajaran kooperatif STAD serta menguji kemampuan 

siswa dengan memberikan post test di akhir pertemuan. Perlakuan untuk kelas 

kontrol yaitu memberikan metode pembelajaran konvensional melalui ceramah 

serta mengadakan post test di akhir pertemuan, Setelah diperoleh data tersebut 

kemudian membandingkan nilai dari hasil post test kelas eksperimen dan kontrol. 
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3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Awal  

1. Mengumpulkan data nama dan nilai siswa kelas XII IPS SMA N 1 Batang 

tahun ajaran 2011 / 2012. 

2. Setelah diperoleh data nama dan nilai siswa, langkah selanjutnya yaitu 

penentuan sampel penelitian dengan tahap-tahap meliputi: (a) dari jumlah 

seluruh  populasi dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Data yang 

digunakan adalah data nilai ulangan harian akuntansi, dan (b) Setelah 

diketahui populasi berdistribusi normal dan homogen, kemudian 

pengambilan sampel dengan teknik random sampling yaitu mengambil dua 

sampel secara acak dengan cara mengundi. Selain penentuan sampel juga 

dilakukan penentuan kelas uji coba diluar sampel penelitian yaitu kelas XII 

IPS 1.  

3. Menyusun instrumen penelitian dengan langkah – langkah sebagai berikut :  

a. Menentukan materi 

Materi yang diajukan dalam penelitian ini adalah pokok bahasan jurnal 

khusus perusahaan dagang 

b. Menentukan bentuk soal tes 

Bentuk soal tes yang digunakan adalah tes berbentuk obyektif yang 

berupa pilihan ganda dimana terdapat lima alternatif jawaban dan satu 

jawaban yang benar. 

c. Menentukan alokasi waktu 

Jumlah waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan tes adalah 45 menit. 
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d. Menyusun kisi-kisi soal tes 

Kisi – kisi tes disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku di sekolah 

yaitu KTSP. 

e. Menyusun butir – butir soal tes 

Setelah kisi – kisi disusun, selanjutnya membuat butir – butir soal 

dengan ruang lingkup dan jenjang yang sesuai dengan kisi – kisi. 

4. Pelaksanaan Tes Uji Coba 

Setelah instrumen tersusun, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan uji coba 

perangkat tes pada kelas uji coba yaitu XII IPS 1. 

5.  Analisis Uji Coba Perangkat Tes 

Setelah uji coba perangkat tes, selanjutnya melakukan analisis uji coba 

untuk menentukan butir soal yang akan digunakan untuk mengukur prestasi 

belajar siswa. 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan, sebelumnya guru mata pelajaran telah 

memberikan gambaran tentang materi jurnal khusus secara umum. Dalam kelas 

eksperimen pembelajaran dilakukan menggunakan metode kooperatif STAD, 

sedangkan pada kelas kontrol pembelajaran dilakukan dengan metode 

konvensional. Adapun langkah-langkah pembelajaran kelas eksperimen dan kelas 

kontrol adalah sebagai berikut : 

3.6.2.1 Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen 

Pembelajaran di kelas eksperimen dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan 

dengan intensitas per pertemuan 2 jam pelajaran. Pelaksanaan pembelajaran 
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melibatkan guru mata pelajaran yang bersangkutan untuk berperan sebagai 

observer (pengamat). Tugas observer yaitu mengamati aktivitas siswa selama 

pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas 

siswa yang telah disediakan. Peran guru dalam pembelajaran ini adalah guru 

menunjukkan batas-batas garis besar tentang materi yang dipelajari oleh siswa. 

Setiap siswa harus mempunyai bahan ajar dan LKS. Dalam metode kooperatif 

STAD ini guru harus benar-benar mengawasi siswa dengan ketat agar tujuan 

pembelajaran dapat tercapai yaitu siswa mampu mengidentifikasi transaksi dan 

membuat jurnal khusus yang terdiri dari jurnal penerimaan kas, jurnal 

pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan dan jurnal umum. Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran kelas eksperimen adalah : 

Pertemuan pertama (2 x 45 menit) 

a.  Tahap 1 Persiapan  

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

2) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti LKS dan 

buku paket akuntansi. 

3) Mempersiapkan soal – soal pre test 

4) Mempersiapkan pembentukan kelompok 

b. Tahap 2 Pelaksanaan (80 menit) 

1) Membuka kegiatan pembelajaran, memberikan apersepsi, motivasi 

kepada siswa (10 menit). 

2) Melaksanakan pre-test bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa (45 menit) 
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3) Memberikan penjelasan tentang pembelajaran STAD kepada siswa dan 

langkah-langkah pembelajaran STAD serta menunjukkan materi yang 

harus dipelajari dan dapat tercapai oleh siswa 

4) Menjelaskan materi tentang pengertian jurnal khusus, perbedaan jurnal 

khusus dan umum,  manfaat  jurnal khusus  (20 menit) 

5) Pembagian kelompok STAD, terdiri dari  4-5 orang (heterogen) 

dimaksudkan agar pertemuan berikutnya siswa langsung duduk sesuai 

dengan kelompoknya (5 menit) 

c. Tahap 3 Penutup ( 10 menit) 

1) Menyimpulkan materi yang telah diajarkan dan menyuruh siswa 

mempelajari materi selanjutnya 

2) Menutup pelajaran dengan salam 

Pertemuan kedua (2 x 45 menit) 

a.   Tahap 1 Persiapan  

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  

2) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti LKS, buku 

paket akuntansi, dll 

3) Membuat soal – soal latihan  

b.   Tahap 2 Pelaksanaan (80 menit) 

1)  Membuka kegiatan pembelajaran, apersepsi, pemberian motivasi kepada 

siswa ( 10 menit) 

2) Mereview pertemuan sebelumnya dan melanjutkan materi jurnal 

khusus. Guru menjelaskan macam – macam jurnal khusus yang terdiri 
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dari jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, 

jurnal pembelian dan jurnal umum (15 menit) 

3) Guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan secara 

berkelompok 

4) Presentasi, salah satu  kelompok mempresentasikan hasil tugasnya di 

depan kelas 

5) Guru memberikan kuis kepada setiap siswa untuk dikerjakan secara 

individu dan tidak boleh bekerja sama dengan teman kelompoknya atau 

siswa yang lain.  

c.  Tahap 3 Penutup (10 menit) 

1) Menyimpulkan materi yang telah diajarkan 

2) Menutup pelajaran dengan salam 

Pertemuan ketiga (2  x 45 menit) 

a.  Tahap 1 Persiapan  

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti LKS, buku 

paket akuntansi, dll 

3) Mempersiapkan soal – soal post-test  

b.  Tahap 2 Pelaksanaan (80 menit) 

1) Membuka kegiatan pembelajaran, apersepsi, pemberian motivasi 

kepada siswa (10 menit) 

2) Guru dan siswa bersama membahas soal kuis pada pertemuan 

sebelumnya untuk menentukan penghargaan kelompok (15 menit) 
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3) Pengumuman penghargaan kepada kelompok yang mendapat nilai 

tertinggi. 

4) Guru mengingatkan kembali materi pada pertemuan sebelumnya dan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang materi 

yang belum dipahami pada pertemuan sebelumnya. (10 menit ) 

5) Guru melaksanakan post-test yang bertujuan untuk mengukur hasil 

belajar siswa setelah proses pembelajaran (45 menit) 

c. Tahap 3 Penutup (10 menit) 

1) Menyimpulkan materi pembelajaran 

2) Menutup pelajaran dengan salam 

3.6.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran pada Kelas Kontrol 

Pembelajaran di kelas kontrol dilakukan sama dengan kelas eksperimen 

selama 3 kali pertemuan dengan masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran. 

Pelaksanaan pembelajaran melibatkan guru mata pelajaran yang bersangkutan 

untuk berperan sebagai observer (pengamat). Tugas observer yaitu mengamati 

aktivitas siswa selama pembelajaran berlangsung dengan menggunakan lembar 

pengamatan aktivitas siswa yang telah disediakan. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam pembelajaran kelas kontrol adalah sebagai berikut: 

Pertemuan pertama (2 x 45 menit) 

a. Tahap 1 Persiapan  

1)  Membuat  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti LKS,   

buku paket akuntansi, dll 
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3)  Mempersiapkan soal – soal pre-test 

b. Tahap 2 Pelaksanaan (80 menit) 

1) Membuka kegiatan pembelajaran, apersepsi, memberikan motivasi pada 

siswa (10 menit) 

2) Melaksanakan pre test bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa (45 menit)  

3) Menjelaskan materi tentang pengertian jurnal khusus, manfaat jurnal 

khusus, perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus (25 menit) 

c. Tahap 3 Penutup (10 menit) 

1) Menyimpulkan materi pembelajaran 

2) Menutup pelajaran dengan salam 

Pertemuan kedua (2 x 45 menit) 

a. Tahap 1 Persiapan  

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)   

2) Membuat soal – soal latihan   

3) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti LKS,   

buku paket akuntansi, dll 

b. Tahap 2 Pelaksanaan (80 menit) 

1) Membuka kegiatan pembelajaran, apersepsi, pemberian motivasi pada 

siswa (10 menit). 

2) Mereview pertemuan sebelumnya dan melanjutkan materi tentang 

macam – macam jurnal khusus yang terdiri dari jurnal penerimaan kas, 
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jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan dan jurnal 

umum (30 menit) 

3) Guru memberikan  soal – soal latihan pada siswa (25 menit)  

4) Guru dan siswa membahas soal latihan (15 menit) 

c.  Tahap 3 Penutup (10 menit) 

1) Menyimpulkan materi dan memberikan tugas di rumah 

2) Menutup pelajaran dengan salam 

Pertemuan ketiga (2 x 45 menit) 

a. Tahap 1 Persiapan 

1) Membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)   

2) Mempersiapkan sumber belajar yang akan digunakan seperti LKS, buku 

paket akuntansi, dll 

3)  Mempersiapkan soal – soal  post - test 

b. Tahap 2 Pelaksanaan (80 menit) 

1) Membuka kegiatan pembelajaran, apersepsi, presensi, pemberian 

motivasi kepada siswa (10 menit) 

2) Guru membahas tugas rumah yang diberikan ( 10 menit)  

3) Guru mengulas kembali materi secara rinci dan memberikan 

kesempatan siswa  bertanya mengenai materi yang belum dipahami  

pada pertemuan sebelumnya serta memberikan penguatan (15 menit) 

4) Guru memberikan post-test yang bertujuan untuk mengukur hasil 

belajar siswa setelah proses pembelajaran (45 menit) 
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c. Tahap 3 Penutup  ( 10 menit) 

1) Menyimpulkan materi pembelajaran 

2) Menutup pelajaran dengan salam 

3.6.3 Tahap Penutup 

Mengevaluasi hasil belajar siswa, baik pembelajaran di kelas eksperimen 

maupun kelas kontrol. Hasil belajar tersebut dibandingkan untuk mengetahui 

efektifitas pembelajaran kooperatif STAD dalam meningkatkan prestasi belajar 

akuntansi. Dengan cara menganalisis data yang diperoleh untuk menguji hipotesis 

penelitian. Dalam analisis ini meliputi analisis uji normalitas, uji homogenitas, 

dan uji hipotesis. 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

3.7.1 Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang identitas 

dari siswa yang menjadi sampel dan populasi penelitian. Dalam hal  ini data yang 

diperoleh adalah daftar nama peserta didik, dan daftar nilai mata pelajaran 

Akuntansi kelas XII IPS SMA N 1 Batang. 

3.7.2 Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk mengetahui prestasi belajar siswa mata 

pelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal khusus  antara siswa yang diajarkan 

dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan metode konvensional. Tes 

ini diberikan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk menjawab hipotesis 

penelitian. 
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3.7.3 Metode Observasi 

Observasi dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung untuk 

mengetahui tingkat keaktifan siswa selama pembelajaran baik pada kelas 

eksperimen maupun kelas kontrol.  

 

3.8 Analisis Uji Coba Instrumen  

3.8.1 Validitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

instrumen. Menurut Arikunto (2007:65) bahwa suatu tes dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang hendak diukur. Cara menghitung validitas butir soal 

tes dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor total dengan 

menggunakan uji Korelasi Product Moment menggunakan alat bantu SPSS. 

Hasil uji Korelasi Product Moment dikonsultasikan dengan r tabel dengan 

taraf signifikansi 5%. Jika didapatkan harga rxy hit > r tabel, maka butir instrumen 

dikatakan valid, akan tetapi sebaliknya jika harga rxy hit < r tabel, maka dikatakan 

bahwa butir instrumen tersebut tidak valid (Arikunto, 2007 : 72). 

Berdasarkan uji coba soal yang telah dilaksanakan dengan 30 butir soal 

pilihan ganda, dengan n = 32 dan taraf nyata α = 5 % diperoleh r tabel = 0,349 

dari daftar kritik r product moment. Soal dikatakan valid jika rxy > r tabel. Hasil 

perhitungan validitas soal yang telah dilakukan terdapat 25 soal yang nilai r 

hitung> r tabel sehingga soal tersebut valid dan dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam memahami pokok bahasan jurnal khusus dan hasil uji 
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coba soal juga diperoleh 5 soal yang tidak valid .yaitu nomor 2, 14, 21, 24, dan 

25. Soal yang tidak valid karena nilai r hitung < r tabel.  

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Hasil Analisis Tingkat Validitas Butir Soal 

Keterangan Butir soal Jumlah 

Valid 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 18 , 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, dan 30 

25 

Tidak Valid 2, 14, 21, 24 ,dan 25 5 

3.8.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen sudah baik (Arikunto, 2007: 86). Analisis tes pilihan ganda dilakukan 

dengan alat bantu SPSS. Uji reabilitas diukur untuk mengukur sejauh mana 

ketepatan suatu tes. 

Selanjutnya hasil uji reliabilitas instrumen penelitian yang dengan 

menggunakan alat bantu SPSS dapat dilihat dari nilai Cronbach Alpha 

dikonsultasikan dengan  kriteria nunnally 1960. Berdasarkan kriteria tersebut 

suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60 

(Ghazali:2006). Dari hasil perhitungan tingkat reliabilitas diketahui nilai 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,922 > 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa soal 

tersebut reliabel. 
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3.8.3 Tingkat Kesukaran Soal 

Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (Arikunto, 2007:207). Untuk menguji tingkat kesukaran soal, 

digunakan rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

P =  Indeks kesukaran 

B = banyak siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Indeks kesukaran ini diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu : 

1. Soal sukar ( jika P = 1,00 sampai 0,30 ) 

2. Soal sedang ( jika P = 0,30 sampai 0,70 ) 

3. Soal mudah ( jika P = 0,70 sampai 1,00 ) 

Soal yang dianggap baik jika soalnya termasuk kategori sedang, yaitu 

dengan P = 0,30 sampai 0,70 (Arikunto, 2007 : 210). 

Berdasarkan hasil uji coba diperoleh sebagai berikut :  

Tabel 3.5 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal 

Tingkat Kesukaran Butir Soal Jumlah 

Mudah  18, 21, 23, dan 29 4 

Sedang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 14, 15, 

16, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, dan 30 

24 

Sukar 13 dan 17 2 
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3.8.4 Daya Pembeda  

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah). 

Dalam penelitian ini untuk menghitung daya beda menggunakan rumus 

indeks diskrimansi sebagai berikut. 

  

Keterangan: 

D  =  Indeks Diskriminasi  

JA  = Banyaknya peseta kelompok atas 

JB  =  Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA       =  Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan benar 

BB     = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar 

PA =   = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB =   = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

Klasifikasi daya pembeda: 

D = 0,00 - 0,20 = jelek 

D = 0,20- 0,40  = cukup 

D = 0,40- 0,70  = baik 

D = 0,70 – 1, 00 = baik sekali 
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D negatif, semuanya tidak baik, jadi semua soal yang memiliki D negatif 

sebaiknya dibuang (Arikunto, 2007:218). 

Berdasarkan hasil uji coba dari 30 soal diperoleh sebagai berikut : 

Tabel 3.6 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal 

Daya Pembeda 

Soal 

Butir soal Jumlah 

Baik 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 

17, 22, 26, 27, 28, 29, dan 30 

19 

Cukup 9, 16, 18, 19, 20, 21, 23, dan 24 7 

Jelek 5, 12, 24, dan 25 4 

 

3.9 Analisis Data 

3.9.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan 

data non  tes, yaitu data observasi aktivitas siswa dalam proses pembelajaran baik 

pada kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Selain itu, dapat menggambarkan 

data prestasi belajar siswa meliputi nilai tertinggi, nilai terendah, dan nilai rata – 

rata pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Analisis deskriptif dilakukan pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol baik sebelum pembelajaran (pre test) maupun 

setelah proses pembelajaran (post test).  

3.9.2 Analisis Statistik Inferensial (Uji Beda) Data Pre Test 

3.9.2.1 Uji Prasyarat 

3.9.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data nilai hasil belajar 

siswa kelas eksperimen yang mendapat perlakuan pembelajaran kooperatif  STAD 
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dan kelas kontrol yang mendapat perlakuan pembelajaran konvensional 

berdistribusi normal atau tidak. Uji menggunakan program SPSS 16 One Sample 

Kolmogorov – Smirnov dengan taraf  signifikansi 5 %. 

Pasangan hipotesis yang akan di uji adalah sebagai berikut : 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data berdistribusi tidak normal 

Dengan kriteria : 

Jika sig > 0, 05, maka Ho diterima 

Jika sig < 0, 05, maka Ho ditolak 

3.9.2.1.2  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

memiliki tingkat varians data yang sama atau tidak. Uji homogenitas 

menggunakan uji Levene. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

 Ho : varian 1 = varian 2 (varian homogen) 

 Ha : varian 1 ≠ varian 2 (varian tidak homogen) 

Dengan kriteria : 

 Jika sig > 0,05 , maka Ho diterima 

 Jika sig < 0,05 , maka Ho ditolak 

3.9.2.2 Uji Perbedaan Dua Rata – Rata  (Independent Sample T - Test) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 

antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Uji perbedaan rata-rata (uji 

pihak kanan) menggunakan program SPSS dengan pengujian independent sample 
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t-test, Hipotesis yang diajukan dalam uji perbedaan rata-rata adalah sebagai 

berikut : 

Ho : tidak ada perbedaan rata-rata nilai kelas eksperimen dengan rata-rata 

nilai kelas kontrol 

H1 : ada perbedaan antara rata-rata nilai kelas eksperimen dengan rata-rata 

nilai kelas kontrol 

Berdasarkan probabilitas : 

Ho diterima jika P value > 0,05 

Ho ditolak  jika P value < 0,05 

3.9.3 Analisis Statistik Inferensial (Uji Beda) Data Post  Test 

3.9.3.1 Uji Prasyarat 

3.9.3.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data nilai hasil belajar 

siswa kelas eksperimen yang mendapat perlakuan pembelajaran kooperatif  STAD 

dan kelas kontrol yang mendapat perlakuan pembelajaran konvensional 

berdistribusi normal atau tidak. Uji menggunakan program SPSS 16 One Sample 

Kolmogorov – Smirnov dengan taraf  signifikansi 5 %. 

Pasangan hipotesis yang akan di uji adalah sebagai berikut : 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data berdistribusi tidak normal 

Dengan kriteria : 

Jika sig > 0, 05, maka Ho diterima 

Jika sig < 0, 05, maka Ho ditolak 
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3.9.3.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

memiliki tingkat varians data yang sama atau tidak. Uji homogenitas 

menggunakan uji Levene. 

Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

 Ho : varian 1 = varian 2 (varian homogen) 

 Ha : varian 1 ≠ varian 2 (varian tidak homogen) 

Dengan kriteria : 

 Jika sig > 0,05 , maka Ho diterima 

 Jika sig < 0,05 , maka Ho ditolak 

3.9.3.2 Uji Perbedaan Dua Rata – Rata  (Independent Sample T - Test) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 

antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Uji perbedaan rata-rata (uji 

pihak kanan) menggunakan program SPSS dengan pengujian independent sample 

t-test, Hipotesis yang diajukan dalam uji perbedaan rata-rata adalah sebagai 

berikut : 

Ho : tidak ada perbedaan rata-rata nilai kelas eksperimen dengan rata-rata 

nilai kelas kontrol 

H1 : ada perbedaan antara rata-rata nilai kelas eksperimen dengan rata-rata 

nilai kelas kontrol 

Berdasarkan probabilitas : 

Ho diterima jika P value > 0,05 

Ho ditolak  jika P value < 0,05 
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3.9.3.3 Uji Perbedaan Dua Sampel Berpasangan (Paired Sample T – Test) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 

antara dua kelompok sampel yang berpasangan (berhubungan), yaitu perbedaan 

rata-rata hasil pretest dan posttest di masing-masing kelompok baik kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol. Pengujian dilakukan menggunakan 

program SPSS 16. Pengujian menggunakan uji dua sisi dengan tingkat 

signifikansi 5%. Hipótesis yang digunakan adalah : 

Ho  : tidak  ada perbedaan antara rata-rata nilai pretest dengan rata-rata nilai 

post test 

H1 : ada perbedaan antara rata-rata nilai pre-test dengan rata-rata nilai post 

test 

Berdasar probabilitas : 

Ho diterima jika P value > 0,05 

Ho ditolak jika  P value < 0,05 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Batang yang terletak di Jl. Ki 

Mangunsarkoro No.8 Batang. Jumlah kelas yang terdapat di SMA Negeri 1 

Batang yaitu 24 kelas yang terdiri dari kelas X terdapat 8 kelas, kelas XI terdapat 

8 kelas yang terdiri dari 4 kelas IPA dan 4 kelas IPS, dan kelas XII terdapat 8 

kelas yang terdiri dari 4 kelas IPA dan 4 kelas IPS. Populasi dalam penelitian ini 

kelas XII IPS tahun ajaran 2011/2012 yaitu kelas XII IPS 1 yang berjumlah 32 

siswa, kelas XII IPS 2 yang berjumlah 31 siswa, kelas XII IPS 3 yang berjumlah 

33 siswa, dan kelas XII IPS 4 yang berjumlah 31 siswa.  

4.1.2 Analisis Statistik Inferensial (Uji Beda) Sebelum Perlakuan (Pre Test) 

4.1.2.1 Analisis Uji Prasyarat 

4.1.2.1.1 Uji Normalitas Hasil Pre Test 

Hasil uji normalitas data sebelum perlakuan (pre test) dari kedua kelas 

dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut : 
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Tabel 4.1 Hasil Analisis Uji Normalitas Pre  Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pre_Eks Pre_K 

N 31 33 

Normal Parameters
a
 Mean 68.4839 69.2424 

Std. Deviation 5.04560 6.09831 

Most Extreme Differences Absolute .134 .177 

Positive .124 .114 

Negative -.134 -.177 

Kolmogorov-Smirnov Z .747 1.016 

Asymp. Sig. (2-tailed) .632 .253 

 Sumber : data penelitian yang diolah Tahun 2011 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh nilai signifikansi untuk kelas 

eksperimen sebesar 0,632 dan kelas kontrol sebesar 0,253. Berdasarkan data 

tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi untuk kelas XII IPS 2 dan XII 

IPS 3 lebih dari 0,05 sehingga hipotesis diterima yaitu, data berdistribusi normal. 

4.1.2.1.2 Uji Homogenitas Hasil Pre - Test 

Hasil uji homogenitas yang menunjukkan kesamaan dua varians data 

kemampuan awal sebelum perlakuan (pre test) kelas eksperimen dan kelas kontrol  

dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : 

Tabel 4.2 Hasil Analisis Uji Homogenitas Pre – Test 

Test of Homogeneity of Variances 

pre_test    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.303 1 62 .584 

 Sumber : data penelitian yang diolah Tahun 2011 

 



67 
 

 
 

Berdasarkan hasil uji Levene Statistic diketahui nilai signifikansi untuk 

kelas XII IPS 2, dan XII IPS 3 mempunyai nilai signifikansi 0,584. Karena nilai 

signifikansi 0,584 lebih besar daripada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima yang berarti kedua kelas berdasarkan nilai pre test mempunyai varians 

yang sama atau kondisi yang homogen. 

4.1.2.2 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata 

Uji hipotesis data pre test bertujuan untuk mengetahui hasil nilai rata-rata 

awal sebelum perlakuan. Hipotesis yang diajukan adalah :  

Ho : tidak ada perbedaan rata – rata nilai antara kelas eksperimen dan rata – rata 

kelas kontrol 

H1 : ada perbedaan rata-rata nilai antara kelas eksperimen dengan rata-rata nilai 

kelas kontrol. 

Uji perbedaan dua rata – rata dapat dianalisis dengan menggunakan 

program SPSS dengan hipotesis seperti di atas, dengan kriteria Ho diterima jika 

Sig.(2-tailed) lebih dari 0,05 pada Equal variances assumed untuk data homogen, 

dan terima Ho jika Sig.(2-tailed)  lebih dari 0,05 pada Equal variances not 

assumed untuk data yang tidak homogen.  

Hasil uji perbedaan dua rata-rata data pre test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut : 
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Tabel 4.3 Hasil Uji Perbedaan Dua Rata – Rata Data Pre Test 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

pre

_tes

t 

Equal 

variances 

assumed 

.303 .584 
-

.540 
62 .591 

-

.75855 
1.40410 

-

3.56530 

2.0481

9 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

-

.543 

61.05

0 
.589 

-

.75855 
1.39577 

-

3.54953 

2.0324

2 

 Sumber : data penelitian yang diolah Tahun 2011 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai sig (2-tailed) Equal variances 

assumed sebesar 0,591 lebih besar dari 0,05 maka Ho diterima yang artinya tidak 

ada perbedaan rata-rata nilai kelas eksperimen dengan nilai rata-rata kelas kontrol. 

4.1.3  Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk membandingkan dan 

mengetahui peningkatan prestasi belajar akuntansi pada pokok bahasan jurnal 

khusus dengan menggunakan metode kooperatif STAD dan metode konvensional. 

Dari seluruh populasi terpilih dua kelas yang menjadi sampel penelitian, yaitu 

kelas XII IPS 2 sebagai kelas eksperimen dan kelas XII IPS 3 sebagai kelas 

kontrol. Kedua kelas yang terpilih diberi perlakuan yang berbeda, kelas 
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eksperimen diberi perlakuan pembelajaran dengan metode kooperatif STAD, 

sedangkan kelas kontrol diberi perlakuan pembelajaran dengan metode 

konvensional. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan tiga tahap yaitu, pre test, 

pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif STAD dan metode 

konvensional, dan tahap terakhir berupa post test. Sebelum penelitian 

dilaksanakan, peneliti menentukan materi pelajaran dan menyusun rencana 

pembelajaran. Materi yang akan diajarkan adalah jurnal khusus perusahaan 

dagang. Secara ringkas langkah-langkah kegiatan pembelajaran pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol adalah sebagai berikut : 

4.1.3.1 Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen 

Proses pembelajaran pada kelas eksperimen dilakukan selama 3 kali 

pertemuan. Pada awal penelitian dilaksanakan pre-test untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa tentang materi jurnal khusus pada perusahaan dagang. 

Setelah pelaksanaan pre-test, guru mulai melaksanaan pembelajaran STAD. 

Sebelum pelaksanaan pembelajaran STAD dilakukan, terlebih dulu dilakukan 

persiapan-persiapan antara lain: menjelaskan tentang metode pembelajaran 

STAD, menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada 

siswa. Pelaksanaan metode pembelajaran STAD adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan Pertama  

a. Perkenalan dengan siswa 

b. Guru memberikan pre test  kepada siswa untuk mengetahui kemampuan awal 

siswa  
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c. Memberikan penjelasan tentang metode kooperatif STAD yang akan 

digunakan dalam pembelajaran dan pembagian kelompok masing-masing 4 -

5 orang  

d. Guru menjelaskan materi tentang jurnal khusus yaitu pengertian jurnal 

khusus, perbedaan jurnal khusus dan umum,  manfaat  jurnal khusus 

2. Pertemuan Kedua  

a. Mereview pertemuan sebelumnya dan melanjutkan materi jurnal khusus. 

Guru menjelaskan macam – macam jurnal khusus yang terdiri dari jurnal 

penerimaan kas,  jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian 

dan jurnal umum 

b. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan secara kelompok 

c. Guru mengundi salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja 

kelompoknya 

d. Guru memberikan kuis kepada setiap siswa untuk dikerjakan secara individu 

dan tidak boleh bekerja sama dengan teman kelompoknya atau siswa yang 

lain.  

3. Pertemuan Ketiga 

a. Guru bersama siswa membahas soal kuis dan menentukan penghargaan 

kelompok 

b. Guru menanyakan kepada siswa materi yang belum dipahami dan 

menyimpulkan materi dari awal sampai akhir 

c. Guru memberikan post test  untuk mengukur prestasi  belajar siswa setelah 

proses pembelajaran. 
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4.1.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol  

Pada prinsipnya pada proses pembelajaran pada kelompok kontrol hampir 

sama dengan kelompok eksperimen, perbedaan hanya pada model pembelajaran 

yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam kelompok kontrol ini proses 

pembelajaran masih dilakukan dengan cara konvensional yaitu dengan 

menggunakan metode ceramah yang divariasikan dengan latihan soal. Adapaun 

pelaksanaan pembelajaran pada kelas kontrol adalah  sebagai berikut : 

1. Pertemuan Pertama  

a. Perkenalan dengan siswa 

b. Guru memberikan pre test  kepada siswa untuk mengetahui kemampuan awal  

siswa  

c. Guru menjelaskan metode pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran 

konvensional dengan ceramah bervariasi dan pemberian tugas 

d. Guru menjelaskan materi tentang jurnal khusus yaitu pengertian jurnal 

khusus, perbedaan jurnal khusus dan umum,  manfaat  jurnal khusus 

2. Pertemuan Kedua  

a. Mereview pertemuan sebelumnya dan melanjutkan materi jurnal khusus 

dengan metode ceramah bervariasi. Guru menjelaskan macam – macam 

jurnal khusus yang terdiri dari jurnal penerimaan kas,  jurnal pengeluaran 

kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian dan jurnal umum 

b. Guru memberikan latihan soal jurnal khusus kepada siswa dan pemberian 

tugas 
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3. Pertemuan Ketiga  

a. Guru bersama siswa membahas latihan soal dan tugas yang diberikan 

b. Guru menanyakan kepada siswa materi yang belum dipahami dan 

menyimpulkan materi dari awal sampai akhir 

c. Guru memberikan post test  untuk mengukur  prestasi  belajar siswa setelah 

proses pembelajaran 

4.1.4 Analisis Statistik Inferensial (Uji Beda) Setelah Perlakuan (Post Test) 

4.1.4.1 Analisis Uji Prasyarat 

4.1.4.1.1 Uji Normalitas Hasil Post Test 

Hasil uji normalitas data post test dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini : 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Uji Normalitas Post Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Post_Eks Post_K 

N 31 33 

Normal Parameters
a
 Mean 86.7097 80.3636 

Std. Deviation 5.38636 5.88864 

Most Extreme Differences Absolute .109 .132 

Positive .109 .131 

Negative -.084 -.132 

Kolmogorov-Smirnov Z .758 .609 

Asymp. Sig. (2-tailed) .614 .852 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi 

kelas eksperimen sebesar 0,614 dan kelas kontrol sebesar 0,852. Nilai signifikansi 

kelas eksperimen dan kelas kontrol lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal, sehingga dapat diperlukan sebagai bahan 

pertimbangan dalam analisis selanjutnya. 
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4.1.4.1.2 Uji Homogenitas Hasil Post Test 

Hasil uji homogenitas data post test dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Analisis Uji Homogenitas  Post Test 

Test of Homogeneity of Variances 

post_test    

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

.005 1 62 .947 

 Sumber : data penelitian yang diolah Tahun 2011 

 Berdasarkan hasil uji Levene Statistic diketahui nilai signifikansi untuk 

kelas XII IPS 2, dan XII IPS 3 adalah 0,947. Karena nilai signifikansi 0,947 lebih 

besar daripada 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima yang berarti 

kedua kelas berdasarkan nilai post test memiliki kondisi yang sama atau homogen. 

Hasil tes ini menunjukkan bahwa uji hipotesis akan menggunakan uji Equal 

Variances Assesmend atau uji dua varians yang dianggap sama. 

4.1.4.2 Uji Perbedaan Dua Rata-Rata (Independent Sample T-test) 

Uji hipotesis ini menggunakan uji perbedaan rata-rata independent 

sample t-test. Hipotesis yang diajukan adalah : 

Ho : tidak ada perbedaan rata-rata nilai antara kelas eksperimen dan rata-rata kelas 

kontrol 

H1 : ada perbedaan rata-rata nilai antara kelas eksperimen dengan rata-rata nilai 

kelas kontrol. 
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Hasil uji independent sample t-test dapat dilihat tabel 4.6 berikut ini : 

Tabel 4.6 Hasil Uji Perbedaan Dua Rata – Rata Post Tes 

  Levene's 

Test for 

Equality 

of 

Variance

s t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differe

nce 

Std. 

Error 

Differe

nce 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

post

_test 

Equal 

variances 

assumed 

.00

5 
.947 4.490 62 .000 

6.3460

4 

1.4134

9 

3.5205

2 

9.1715

6 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

4.502 61.959 .000 
6.3460

4 

1.4095

0 

3.5284

5 

9.1636

3 

 Sumber : data penelitian yang diolah Tahun 2011 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 

lebih kecil dari taraf signifikan (α) = 0,05 maka Ho ditolak yang artinya ada 

perbedaan rata-rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Karena nilai T 

hitung positif maka rata-rata nilai kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas kontrol. 

4.1.4.3 Uji Perbedaan Dua Sampel Berpasangan (Paired Sample T-Test) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 

antara dua kelompok sampel yang berpasangan (berhubungan), yaitu perbedaan 

rata-rata hasil pre test dan post test di masing-masing kelompok baik kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol. Hipotesis yang diajukan adalah : 

Ho  : tidak  ada perbedaan antara rata-rata nilai pre-test dengan rata-rata nilai 

post- test 
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H1 : ada perbedaan antara rata-rata nilai pre-test dengan rata-rata nilai post-

test 

 Uji ini dapat dianalisis dengan menggunakan program SPSS Paired 

Sample T –Test , dengan kriteria Ho diterima jika Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05. 

Untuk melihat nilai rata – rata mana yang lebih tinggi dapat melihat nilai mean  

pada tabel Paired Sample Statistic, atau pada t hitung, t hitung positif berarti rata-

rata sebelum perlakuan (pre test) lebih tinggi dari pada sesudah perlakuan ( post 

test) dan sebaliknya t hitung negatif  berarti rata – rata sebelum perlakuan (pre 

test) lebih rendah dari pada rata – rata sesudah perlakuan (post test). 

1. Kelas Eksperimen   

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 16,  hasil 

uji perbedaan dua sampel berpasangan untuk kelompok eksperimen dapat dilihat 

pada tabel 4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Uji Perbedaan Rata – Rata Pre Test - Post Test 

Paired Samples Statistics 

  
Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 pre_test_eks 68.4839 31 5.04560 .90622 

post_test_eks 86.7097 31 5.38636 .96742 

 

Sumber : Data Penelitian yang diolah tahun 2011 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df 

Sig. 

(2-

taile

d) 

  

Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 
pre_test_eks - 

post_test_eks 
-1.82258E1 4.39477 .78932 -19.83782 -16.61379 -23.090 30 .000 
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Berdasarkan tabel Paired Sample Test, Sig. (2 tailed) diperoleh 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan (α) = 0,05 maka Ho ditolak. 

Artinya ada perbedaan signifikan antara rata-rata nilai pre test dengan rata-rata 

nilai post test. Pada tabel T diperoleh t hitung negatif artinya nilai rata-rata pre 

test lebih rendah dari pada nilai rata-rata post test. Selain itu, dapat dilihat juga 

pada tabel Paired Sample Statistic nilai rata-rata (mean) sebelum perlakuan (pre 

test) 68,49 sedangkan untuk rata-rata nilai setelah perlakuan (post test) 86,70. 

Dengan demikian dapat diketahui peningkatan prestasi belajar kelompok 

eksperimen sebesar  18,21. 

2. Kelas Kontrol 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan software SPSS 16,  hasil 

uji perbedaan dua sampel berpasangan untuk kelompok kontrol  dapat dilihat pada 

tabel 4.8 berikut : 

Tabel 4.8 Hasil Analisis Uji Perbedaan Rata – Rata Pre Test – Post Test 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pre_test_K 69.2424 33 6.09831 1.06158 

post_test_K 80.3636 33 5.88864 1.02508 

Sumber : Data Penelitian yang diolah tahun 2011 

Sumber : Data Penelitian yang diolah tahun 2011 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 
pre_test_K - 

post_test_K 
-1.11212E1 3.30490 .57531 -12.29308 -9.94935 -19.331 32 .000 
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Berdasarkan tabel Paired Sample Test, Sig. (2 tailed) diperoleh 

signifikansi 0,000 lebih kecil dari taraf signifikan (α) = 0,05 maka Ho ditolak. 

Artinya ada perbedaan signifikan antara rata – rata nilai pre test dengan rata-rata 

nilai post test. Pada tabel T diperoleh t hitung negatif artinya nilai rata-rata pre 

test lebih rendah dari pada nilai rata-rata post test. Selain itu, dapat dilihat juga 

pada tabel Paired Sample Statistic nilai rata – rata (mean) sebelum perlakuan (pre 

test) 69,24 sedangkan untuk rata-rata nilai setelah perlakuan (post test) 80,37. 

Dengan demikian dapat diketahui peningkatan pretasi belajar kelompok kontrol 

sebesar 11,13. 

4.1.5 Hasil Analisis Deskriptif 

4.1.5.1 Deskriptif Data Prestasi Belajar Siswa Sebelum Perlakuan (Pre Test) 

Prestasi belajar siswa sebelum mendapatkan pembelajaran ( pre test ) dari 

kedua kelas baik eksperimen maupun kontrol dapat dilihat pada lampiran 20 

halaman 136 . Hasil statistik deskriptif yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.9 

sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Deskriptif  Data Prestasi Belajar Sebelum Perlakuan (Pre Test) 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Pre_Eksperimen 31 68.4839 5.04560 56.00 83.00 

Pre_Kontrol 33 69.2424 6.09831 56.00 86.00 

Berdasarkan data penelitian tersebut, dari 31 siswa pada kelas eksperimen 

memiliki kemampuan awal rata-rata 68,49 dengan nilai tertinggi 83 dan nilai 

terendah 56. Kelas kontrol dengan 33 siswa memiliki kemampuan awal rata-rata 

sebesar 69,24 dengan nilai tertinggi 86 dan nilai terendah 56. Sehingga kedua 

kelas memiliki kemampuan rata-rata yang tidak jauh berbeda. 
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4.1.5.2 Deskriptif Data Prestasi Belajar Setelah Pembelajaran (Post Test) 

Prestasi belajar siswa setelah mendapatkan pembelajaran (post test) 

dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif STAD dan metode 

konvensional  dari kedua kelas dapat dilihat pada lampiran 23 halaman 139. Hasil 

statistik deskriptif yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.10 sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Deskriptif Data Prestasi Belajar Setelah Pembelajaran (Post Test) 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Post_Eks 31 86.7097 5.38636 74.00 97.00 

Post_K 33 80.3636 5.88864 65.00 93.00 

 Sumber : data penelitian yang diolah Tahun 2011 

Berdasarkan data tersebut, kelas eksperimen didapatkan rata-rata prestasi 

belajar setelah pembelajaran mencapai 86,70 dengan nilai tertinggi 97 dan 

terendah 74. Sedangkan kelas kontrol rata – rata nilai mencapai 80,36 dengan nilai 

tertinggi 93 dan terendah 65. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelas 

eksperimen memiliki rata-rata nilai post test lebih tinggi dari pada kelas kontrol. 

4.1.5.3 Deskriptif Aktivitas Siswa 

Berdasarkan perhitungan aktivitas belajar siswa dapat dilihat pada 

lampiran 34 , hasil observasi yang dilakukan dengan pengamatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran selama 3 kali pertemuan baik pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. Rata-rata aktivitas siswa di setiap pertemuan dan aktivitas siswa di 

tiap aspeknya mengalami peningkatan baik di kelas eksperimen maupun kelas 

kontrol, akan tetapi persentase aktivitas siswa pada kelas eksperimen lebih baik 

dibanding persentase aktivitas siswa pada kelas kontrol. Persentase aktivitas siswa 

pada pertemuan ke-1, pertemuan ke-2, dan pertemuan ke-3 secara klasikal pada 

kelas eksperimen sebesar 43,75% ( kategori kurang aktif), 75% ( kategori aktif), 
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dan 84,38% (kategori sangat aktif). Proses pembelajaran  pada kelas eksperimen 

ditunjukkan dengan sebagian besar siswa yang saling bekerjasama dalam proses 

pembelajaran, cara siswa menemukan sendiri, berpikir dan bertindak serta aktif 

dalam setiap tanya jawab yang dilakukan selama proses pembelajaran mengalami 

peningkatan setiap pertemuannya. Hasil observasi aktivitas siswa pada kelas 

eksperimen dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini : 

Tabel 4.11 Rekapitulasi Aktivitas Siswa pada Kelas Eksperimen 

 

 

No Aktivitas siswa 

Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Penilaian Penilaian Penilaian  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 
  V        V

  
  

  
 V  

2 
Siswa bekerja sama dengan baik 

dalam diskusi 
V           V   

  
 V  

3 
Siswa bertanya pada teman atau 

guru tentang materi yang belum 

dipahami 

V           V   

  

  V 

4 
Kemampuan siswa 

menganalisis masalah (soal) 

untuk mencari penyelesaiannya 

 V        V  

  

 V  

5 
Siswa aktif menjawab 

pertanyaan 
  V       V    

  
  V 

6 
Siswa sungguh - sungguh dalam 

mengerjakan penugasan 
 V          V 

  
  V 

  7 
Siswa mengerjakan penugasan 

dengan tepat waktu. 
 V         V   

  
  V 

8 

Siswa memahami materi dan 

mampu menyelesaikan latihan 

soal  
 

 V         V  

  

 V  

 
Jumlah 

 

14 24 28 

Persentase 

 
43,75 % 
(Kurang 

Aktif) 

75 % 
(Aktif) 

87,5 % 
(Sangat Aktif) 
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Adapun persentase aktivitas siswa secara klasikal pada kelas kontrol 

selama 3 kali pertemuan secara berturut turut sebesar  43,75% (kategori kurang 

aktif),  59,38% ( kategori cukup aktif), dan 71,88% (kategori aktif). Pada kelas 

kontrol selama proses pembelajaran sebagian besar siswa pada saat proses 

pembelajaran hanya mendengarkan, siswa pasif dan sebagian siswa sesekali 

mencatat materi yang disampaikan guru. Hasil observasi aktivitas siswa pada 

kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini : 

Tabel 4.12 Rekapitulasi Aktivitas Siswa pada Kelas Kontrol 

No 

Aktivitas siswa Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 
Penilaian Penilaian Penilaian  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Siswa memperhatikan 

penjelasan guru. 
 V       V     

  
 V  

2 
Siswa bekerja sama dengan 

baik dalam diskusi 
V       V      

 

V   

3 
Siswa bertanya pada teman 

atau guru tentang materi yang 

belum dipahami 

V         V    

  

V   

4 
Kemampuan siswa 

menganalisis masalah (soal) 

untuk mencari penyelesaiannya 

 V         V  

  

  V 

5 
Siswa aktif menjawab 

pertanyaan 
  V        V   

  
 V  

6 
Siswa sungguh-sungguh dalam 

mengerjakan penugasan 
 V       V   

  
V   

7 
Siswa mengerjakan penugasan 

dengan tepat waktu. 
 V         V   

  
 V  

8 
Siswa memahami materi dan 

mampu menyelesaikan latihan 

soal  

 V        V  

  

  V 

 
Jumlah 

 

14 19 23 

Persentase 
43,75  % 

(Kurang 

Aktif) 

59,38  % 
(Cukup Aktif) 

 
71,88  % 
(Aktif) 

 

Sumber: Data penelitian yang telah diolah tahun 2011 
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4.2 Pembahasan  

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan prestasi belajar siswa dan 

mengetahui sejauh mana efektivitas  metode pembelajaran kooperatif STAD 

(Student Team Achievment Division)  dibandingkan metode pembelajaran 

konvensional. Penelitian ini berfokus pada mata pelajaran ekonomi akuntansi 

pokok bahasan jurnal khusus perusahaan dagang.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS SMA N 1 

Batang yang terdiri dari kelas XII IPS 1, XII IPS 2, XII IPS 3, XII IPS 4. 

Berdasarkan hasil analisis awal data menggunakan nilai ulangan harian akuntansi 

menunjukkan bahwa semua kelas berdistribusi normal dan mempunyai varians 

yang sama atau homogen sehingga dapat dilakukan teknik pengambilan sampel 

dengan Simple Random Sampling. Setelah dilakukan pengundian diperoleh kelas 

XII IPS 2 sebagai kelas eksperimen, dan kelas XII IPS 3 sebagai kelas kontrol. 

Kelas eksperimen dengan menggunakan pembelajaran kooperatif STAD dan kelas 

kontrol menggunakan pembelajaran konvensional.  

Penelitian ini diawali dengan pemberian pre test pada kedua kelompok 

dengan materi jurnal khusus perusahaan dagang. Dari hasil pre test dilakukan uji 

normalitas, uji homogenitas, dan uji perbedaan dua rata – rata. Hasil uji 

normalitas dan homogenitas menunjukkan bahwa kedua kelas berdistribusi 

normal dan mempunyai varians yang sama atau homogen. Berdasarkan hasil uji 

perbedaan dua rata – rata diperoleh kelas eksperimen memiliki kemampuan awal 

rata-rata 68,49 sedangkan kelas kontrol mencapai kemampuan awal rata-rata 

69,24, hal ini dapat diartikan bahwa nilai rata-rata kedua kelas tidak jauh berbeda.  
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Setelah pemberian pre test selanjutnya pelaksanaan pembelajaran pada 

kedua kelompok. Dalam pembelajaran kedua kelompok diberi perlakuan yang 

berbeda yaitu kelompok eksperimen menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif STAD sedangkan kelompok kontrol menggunakan pembelajaran 

konvensional.  

Pelaksanaan pembelajaran pada kelas eksperimen membagi siswa menjadi 

beberapa kelompok yang heterogen, sehingga siswa dapat bekerja sama dan 

berdiskusi dalam mempelajari materi jurnal khusus. Pembelajaran kooperatif 

STAD mengajarkan kepada siswa untuk saling berinteraksi dengan anggota 

kelompok, siswa diajarkan untuk tidak hanya bertanggungjawab terhadap dirinya 

sendiri tetapi juga bertanggung jawab dengan anggota timnya. Dengan adanya 

kerja sama pada pembelajaran koooperatif tipe STAD, bermaksud untuk 

memecahkan permasalahan, memaksimalkan ide dan gagasan, saling bertukar 

pikiran, dan saling mendukung satu sama yang lainnya, sehingga siswa akan lebih 

menguasai materi yang dipelajarinya. Dengan demikian dapat menambah rasa 

solidaritas dan sosial yang tinggi  antar anggota kelompok serta tanggung jawab 

perorangan angggota kelompok. Sedangkan guru harus mampu memperhatikan 

kemampuan siswa, mampu menjadi fasilitator, pembimbing dan evaluator pada 

kegiatan pembelajaran. Kondisi ini dapat berdampak positif terhadap prestasi 

belajar siswa. 

Pembelajaran pada kelas kontrol yaitu pembelajaran dengan menggunakan 

metode konvensional dengan ceramah bervariasi dengan pemberian latihan dan 

tugas. Secara umum siswa sudah terbiasa dengan pembelajaran konvensional 
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karena sudah digunakan dalam proses pembelajaran sehari – hari. Dalam 

pembelajaran konvensional siswa masih kurang termotivasi untuk meningkatkan 

prestasi belajar.  

Kegiatan pada akhir pembelajaran yaitu pemberian post test pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Tes yang dilakukan pada kelompok eksperimen dan 

kontrol dengan soal dan bobot yang sama. Hasil akhir tersebut dapat dilihat dalam 

uji data post test yaitu uji t yang menggunakan uji beda rata-rata (independent 

sample t-test). Sebelum hasil akhir dianalisis dengan uji t maka diperlukan uji 

prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas data post test 

dilakukan dengan alat uji SPSS one sample kolmogorov-smirnov menunjukkan 

bahwa kedua kelas mempunyai data normal. Uji homogenitas dilakukan dengan 

alat uji SPSS one way ANOVA terhadap nilai post test menunjukkan bahwa kedua 

kelas dianggap mempunyai varians yang sama atau homogen. Hasil uji normalitas 

dan homogenitas menunjukkan data nilai post test dapat diuji dengan uji t.  

Hasil uji t dengan menggunakan alat uji SPSS Independent Sample t-Test 

menunjukkan Ho ditolak, yang berarti ada perbedaan rata-rata yang terjadi di 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata 

86,70 sedangkan kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata 80,37. Hasil 

perhitungan uji perbedaan dua sampel berpasangan (paired t-test) baik kelompok 

eksperimen maupun kelompok kontrol menunjukkan bahwa ada perbedaan 

signifikan antara rata – rata nilai pre test dengan rata – rata nilai post test. Rata-

rata nilai pre test kelas eksperimen 68,49 meningkat menjadi 86,70, sedangkan 

kelas kontrol dari rata-rata nilai pre test  69,24 meningkat menjadi 80,37. Hal ini 
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menunjukkan bahwa terjadi peningkatan prestasi belajar pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol. Peningkatan kelompok eksperimen lebih tinggi dari pada 

kelompok kontrol disebabkan oleh pemberian treatment pada kelas eksperimen 

dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif STAD. 

 Aktivitas belajar siswa pada kelompok eksperimen dan kontrol dalam 

setiap pertemuan berbeda. Hal ini dapat diketahui pada pertemuan ke-1, 

pertemuan ke-2 dan pertemuan ke-3 secara klasikal persentase aktivitas siswa 

kelompok eksperimen 43,75% (kategori tidak aktif),  75% (kategori aktif), dan 

87,5% (kategori sangat aktif). Sedangkan hasil pengamatan aktivitas belajar pada 

kelompok kontrol secara klasikal berturut-turut menunjukkan persentase aktivitas 

siswa sebesar 43,75% (kategori tidak aktif), 59,38% (kategori cukup aktif), dan 

71,88% (kategori aktif). Dengan demikian aktivitas belajar siswa yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif STAD lebih baik dari pada aktivitas 

belajar siswa menggunakan pembelajaran konvensional.  

Persentase rata-rata aktivitas siswa untuk setiap aspek pengamatan 

sebagaimana disajikan dalam tabel 4.11 dan tabel 4.12, menunjukkan bahwa 

secara umum aktivitas siswa di kelas eksperimen untuk setiap aspek pengamatan 

lebih baik dari pada kelas kontrol, khususnya pada penilaian untuk aspek 

keaktifan siswa dalam perhatian siswa pada materi yang disampaikan, 

memberikan pendapat, mengajukan pertanyaan, menjawab pertanyaan, saling 

berdiskusi dan ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas.  

Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok eksperimen menggunakan 

metode STAD pada awalnya mengalami hambatan, berbeda pada pembelajaran 
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pada kelas kontrol. Hal ini dikarenakan siswa yang tidak terbiasa dengan 

menggunakan metode STAD. Siswa yang terbiasa diajar dengan menggunakan 

metode konvensional menjadi bingung dan sulit bekerjasama karena merupakan 

hal baru yang dialami siswa. Pada pertemuan pertama, siswa cenderung gaduh 

dan ramai terutama dalam proses penyusunan dan kerjasama kelompok. Akan 

tetapi setelah satu kali proses pembelajaran berlangsung, siswa mulai memberikan 

respon dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat terlihat pada saat siswa 

bekerjasama dan siswa terlihat aktif dan bersemangat dalam mengerjakan tugas. 

Selain itu, dapat menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri dan 

meningkatkan kesepakatan dan kesetiakawanan sosial. 

Dalam pembelajaran STAD, guru sebagai fasilitator yaitu menyediakan 

berbagai bahan pelajaran dari berbagai sumber untuk membantu belajar siswa, 

berusaha membantu kesulitan siswa dalam menjawab pertanyaan di lembar tugas 

dan berusaha memberikan perhatian kepada seluruh siswa selama proses 

pembelajaran. Peranan guru dalam pembelajaran adalah guru menunjukkan batas-

batas garis besar tentang materi yang dipelajari oleh siswa. Setiap siswa harus 

mempunyai bahan ajar dan LKS. Dalam metode kooperatif STAD ini guru harus 

benar-benar mengawasi siswa dengan ketat agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

 Pembelajaran pada kelas kontrol cenderung membuat siswa duduk tenang, 

terpaku pada bahan bacaan dan penjelasan guru. Akan tetapi siswa yang kurang 

memahami materi belum dapat teratasi dengan baik, karena siswa cenderung 

merasa takut dan malu untuk bertanya pada guru. Hal lain yang membuat 



86 
 

 
 

pembelajaran konvensional dirasa masih kurang juga diungkapkan oleh Djamarah 

(2008:97-98) bila suatu metode dan media yang sama digunakan dalam waktu 

yang lama tanpa ada inovasi maka akan membuat siswa bosan dan menyebabkan 

siswa menjadi pasif. 

 Penelitian pendukung, diantaranya dilakukan oleh Husnurrosyidah (2009) 

tentang Efektifitas Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD terhadap Hasil 

Belajar Siswa Mata Pelajaran Akuntansi Pokok Bahasan Jurnal Umum (Studi 

Kasus  pada MA Negeri 2 Pati) yang hasilnya adalah kelas yang mendapatkan 

pembelajaran dengan metode STAD memperoleh rata-rata yang lebih besar yaitu 

79,48 dibandingkan dengan kelas yang menggunakan pembelajaran konvensional 

hanya memperoleh rata-rata sebesar 70,27.  Van Wyk M.M (2010) dengan judul 

“Do Student Teams Achievement Divisions Enhance Economy Literacy?An Quasy 

experimental Design” yang hasilnya adalah metode pembelajaran STAD dapat 

meningkatkan hasil belajar lebih tinggi daripada metode pembelajaran 

konvensional.  

Pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif 

STAD dikatakan efektif karena dalam penelitian ini diketahui bahwa rata-rata 

nilai kelas eksperimen yang diberi pembelajaran kooperatif STAD lebih tinggi 

dari rata-rata nilai kelas kontrol yang diberi metode pembelajaran konvensional, 

selain itu terjadi peningkatan prestasi belajar antara nilai rata-rata sebelum 

perlakuan dengan nilai rata-rata sesudah perlakuan. Peningkatan kelas eksperimen 

lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Selain itu, dilihat juga dari ranah afektif dan 



87 
 

 
 

psikomotorik yang berupa keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Adanya 

peningkatan aktivitas siswa kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Dari penelitian ini kiranya dapat menjadi rujukan bagi guru akuntansi 

khususnya din SMA N 1 Batang untuk mengimplementasikan metode 

pembelajaran kooperatif Student Team Achievment Division (STAD) dalam 

pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal khusus pada tahun – tahun 

berikutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan 

bahwa prestasi belajar akuntansi pokok bahasan jurnal khusus dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif Student Team Achievment 

Division ( STAD) lebih efektif  dibandingkan dengan menggunakan metode 

pembelajaran konvensional. Kesimpulan ini didasarkan adanya perbedaan nilai 

rata – rata siswa, dimana nilai rata – rata siswa yang diajar dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif STAD  adalah 86,70 sedangkan nilai rata – rata 

siswa yang diajar dengan menggunakan pembelajaran konvensional adalah 80,37 

dan adanya peningkatan prestasi belajar siswa yang diajar dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif STAD dimana nilai rata – rata sebelum perlakuan 

adalah  68,49 sedangkan nilai rata – rata sesudah perlakuan adalah 86,70. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran yang diberikan 

adalah guru Akuntansi SMA N 1 Batang hendaknya mengimplementasikan 

metode pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division ( STAD ) 

sebagai variasi dalam pembelajaran akuntansi untuk meningkatkan prestasi 

belajar. 
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Lampiran 1 

Data  Observasi Awal 

Nilai Ulangan Harian Jurnal Khusus 

Kelas XII IPS SMA N 1 Batang  Tahun Ajaran  2010/2011 

 

No. XII IPS 1 XII IPS 2 XII IPS 3 XII IPS 4 

1 60 75 67 85 

2 60 60 74 75 

3 70 60 82 70 

4 60 65 65 65 

5 70 70 82 65 

6 70 67 100 70 

7 100 65 90 80 

8 100 67 84 80 

9 70 67 67 75 

10 65 67 74 70 

11 60 67 90 67 

12 70 67 74 70 

13 30 65 60 67 

14 70 67 80 70 

15 60 65 65 67 

16 65 65 90 67 

17 65 85 85 65 

18 95 80 65 95 

19 100 67 50 65 

20 60 70 70 75 

21 95 70 62 80 

22 70 70 80 75 

23 70 60 90 60 

24 70 65 63 65 

25 60 70 90 70 

26 70 72 74 75 

27 90 80 65 75 

28 70 77 60 80 

29 70 75 67 80 

30 95 75 75 67 

31 95 70  65 

32 70    
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Lampiran 2 

Data Populasi Kelas XII IPS 1 

SMA N 1 Batang Tahun Ajaran  2011/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Siswa Nilai 

1 ABDUL SYUKUR 88 

2 ADHE DWIKI DAMAYANTI 76 

3 ADHEN FATIKHA 80 

4 ADITYA NUR PRATAMA 60 

5 AKHMAT ABDUL AZIZ 66 

6 ALIM  SRI MARDIANI  73 

7 ANGGITA AYU OKSAPANITA 76 

8 BOBY MALIKA RIZALDI 70 

9 DEA VAYAPRAJNA S 72 

10 DIANITA FEBRIANI 76 

11 EDO LUKIYANTO 80 

12 FERRY ADDAILAMY 76 

13 FIRDAUS PATRIA FELIZ 85 

14 FITRIANI SOLEKHA 63 

15 GALATIA ATMAJA 66 

16 HADIS 70 

17 HENDRO SANJAYA 66 

18 HERDJUNA BELA MASKHA 60 

19 HERLINA CANDRA ASIH 86 

20 IQBAL JANUARZAH 75 

21 ISNAINI 86 

22 JAMAL AKROM 70 

23 MOHAMMAD SAKHOWI 86 

24 RETTY ROSITA DEWI 70 

25 RISKI  INDRIYANI 68 

26 RISKY WIJANANTIN 66 

27 SEPTA ANGGIT DARMA ADY 66 

28 TAUFIK SISWANTO WIGUNO 74 

29 TIKA FEBRIYANI 63 

30 UMMUL FARIKHAKH 76 

31 VICO ADIANTO 80 

32 YOGIE INDRA GUNAWAN 66 
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Data Populasi Kelas XII IPS 2 

SMA N 1 Batang Tahun Ajaran  2011/2012 

 

No. Nama Siswa Nilai 

1 AGAZETA VALDERAMA 71 

2 AKHMAD HARDI PUTRA WIJAYA 69 

3 CHRIS BAYU ARBIYANTO 75 

4 CITRA UTAMI  74 

5 DAVID HASIHOLAN SINAGA 74 

6 DEDEN HARMAWAN 70 

7 DENNIS GINANJAR NUGROHO 83 

8 DIMAS ILHAM ANANKO 78 

9 DWI ADHA MEILANDI 75 

10 EMILDA ROZAC OKTARIA 86 

11 HEGAR SANDY PRADANA 76 

12 HEIDY ARVITO NUGROHO 76 

13 INTAN PRAWESTI 82 

14 IQBAL SURYADI PUTRA 67 

15 IRSYAD ANWAR 74 

16 ISNIANA ASRIANI 76 

17 LAINI INAYATULLAH 70 

18 LUTHFI ABDURRAHMAN 68 

19 MAS ADITIA NUGROHO 63 

20 MILATINA LAKSMITA DEWI 78 

21 MOCHAMAD DANANG ADITIAR 63 

22 NAILI FATMALA 87 

23 NANDA SEPTIANI EKA PUTRI 69 

24 OKKY WAHYUNINGSIH 74 

25 RADHA IRJAYANI 78 

26 RIS AFRIYANTI 68 

27 SALIM MAISAROH  75 

28 SATRIO ARGA EFFENDI 82 

29 TYAR P LUTHFI 64 

30 VINI ASTIKA UTAMI 75 

31 ZAKA ARDITYA MAULANA 74 
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Data Populasi Kelas XII IPS 3 

SMA N 1 Batang Tahun Ajaran  2011/2012 

 

No. Nama Siswa Nilai 

1 ABIYOGA WISNU AHIMSA 80 

2 ADI PRASETYO 67 

3 ARIF BUDI PAMUNGKAS 65 

4 ASNA ARIF SYAIKHON 70 

5 ATIKAH AYU LESTARI 73 

6 DIFA NABILA FAIRUZ 78 

7 EFTIANE FESTI CITA 72 

8 EKO PRASETYO 65 

9 ERWIN AJI PRAMANA 70 

10 GINANJAR PRIYO ATMOJO 68 

11 I KOMANG HANDY TRI SURYA 76 

12 IMAM ROMAWAN 79 

13 INRI ANTONIUS GIRSANG 68 

14 JUNDUH FAHMI MAULA 84 

15 KARINA FEBRIONI WALUYO 80 

16 KHUSNUL KHOTIMAH 76 

17 LIA LESTARI 70 

18 LUCKY HADI PERMANA 78 

19 M. CHAERUR ROZIKIN 68 

20 MEGAWATI WISNU WARDHANI 84 

21 MUTIARA PUTRI SATOTO 70 

22 NURUL HIDAYAT 70 

23 PRASETYA CHANDRA 74 

24 RATIH MELIYANA 68 

25 RIA JULI ANGGRAENI 76 

26 RISTIYANTI WAHYU 76 

27 RITHON BAYU DWI P 85 

28 SIFUR ROHMAN 78 

29 SILVIA URUNAMI 65 

30 SONIA ZAKIA 70 

31 UTARI NUR KHAQIQI 74 

32 VINCENTIUS BRILLINANDA AE 78 

33 YUSRON TANZIHAN 76 
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Data Populasi Kelas XII IPS 4 

SMA N 1 Batang Tahun Ajaran  2011/2012 

 

No. Nama Siswa Nilai 

1 AHMAD YUSUF 77 

2 AMINUDIN 70 

3 AMMAR KHASAN 69 

4 ANDINA PURNA SEPTI 72 

5 AZLIKHA RAHMA APILIA 80 

6 DHANI SETIAWAN 72 

7 DIMAS BAGUS PRAKARSA  68 

8 DINAWATIE SETYANINGRUM 75 

9 DWI FEMILIANI 78 

10 FICKI HADI PRATAMA 82 

11 FRANSISKUS ARYO KY 75 

12 HERTI GURUH  74 

13 INDAH ARI UTAMI 86 

14 ISRO SUSILO 78 

15 ISTIQOMAH 68 

16 JIHAN ANETIA PUTRI 70 

17 KEVIN ADITIAR TETUKO 65 

18 KHAAFIDHATUR RAAFIAH 68 

19 LAELATUL FITRI 74 

20 LIA ROHMAYANTI 62 

21 MISTONO 77 

22 MOCHAMMAD SAIFUL IMAN 72 

23 MOH FALIQUL ISBAH 65 

24 MUHAMMAD FIRMANSYAH 65 

25 PRIYO ADI WIBOWO 86 

26 RIFKY RIAN SAPUTRO 78 

27 RIZKY ARGA SAPUTRA 70 

28 SANTHI WIDYAR AFRILIANY 75 

29 SEPTYANI DWI UMAYA 67 

30 WISNU ADHI PRABOWO 80 

31 ZIDNI 'ILMAN NAFI' 78 
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Lampiran 3 

Uji Normalitas Data Populasi 

 

Hipotesis : 

Ho : data berdistribusi normal 

H1 : data tidak berdistribusi normal 

 

Statistik Uji : 

Uji Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0,05 

 

Kriteria : 

Ho diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih dari 0,05 

NPar Tests 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

XII_IPS_1 32 72.9688 7.96559 60.00 88.00 

XII_IPS_2 31 74.0000 6.16441 63.00 87.00 

XII_IPS_3 33 73.6667 5.68807 65.00 85.00 

XII_IPS_4 31 73.4194 6.13066 62.00 86.00 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  XII_IPS_1 XII_IPS_2 XII_IPS_3 XII_IPS_4 

N 32 31 33 31 

Normal Parameters
a Mean 72.9688 74.0000 73.6667 73.4194 

Std. Deviation 7.96559 6.16441 5.68807 6.13066 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .122 .145 .165 .099 

Positive .122 .115 .165 .099 

Negative -.091 -.145 -.114 -.075 

Kolmogorov-Smirnov Z .688 .808 .946 .549 

Asymp. Sig. (2-tailed) .731 .531 .333 .924 

a. Test distribution is Normal. 
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Lampiran 4 

Uji Homogenitas Data Populasi 

 

Hipotesis : 

Ho : varians homogen 

H1 : varians tidak homogeny 

 

Statistik Uji : 

Uji lavene test  dengan taraf nyata 0,05 

 

Kriteria : 

Ho diterima jika nilai Sig.  lebih dari 0,05 

 

Oneway 
 

Descriptives 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 

Minimum Maximum 
 

Lower Bound Upper Bound 

1 32 72.9688 7.96559 1.40813 70.0968 75.8407 60.00 88.00 

2 31 74.0000 6.16441 1.10716 71.7389 76.2611 63.00 87.00 

3 33 73.6667 5.68807 .99017 71.6498 75.6836 65.00 85.00 

4 31 73.4194 6.13066 1.10110 71.1706 75.6681 62.00 86.00 

Total 127 73.5118 6.47813 .57484 72.3742 74.6494 60.00 88.00 

 

Test of Homogeneity of Variances 

Nilai 
   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.891 3 123 .135 
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Lampiran 5 

Daftar Siswa Kelompok Eksperimen ( XII IPS 2 ) 

SMA N 1 Batang Tahun Ajaran  2011/2012 

 

No. Kode Nama L / P 

1 E-01 AGAZETA VALDERAMA L 

2 E-02 AKHMAD HARDI PUTRA WIJAYA L 

3 E-03 CHRIS BAYU ARBIYANTO L 

4 E-04 CITRA UTAMI  P 

5 E-05 DAVID HASIHOLAN SINAGA L 

6 E-06 DEDEN HARMAWAN L 

7 E-07 DENNIS GINANJAR NUGROHO L 

8 E-08 DIMAS ILHAM ANANKO L 

9 E-09 DWI ADHA MEILANDI L 

10 E-10 EMILDA ROZAC OKTARIA P 

11 E-11 HEGAR SANDY PRADANA L 

12 E-12 HEIDY ARVITO NUGROHO L 

13 E-13 INTAN PRAWESTI P 

14 E-14 IQBAL SURYADI PUTRA L 

15 E-15 IRSYAD ANWAR L 

16 E-16 ISNIANA ASRIANI P 

17 E-17 LAINI INAYATULLAH P 

18 E-18 LUTHFI ABDURRAHMAN L 

19 E-19 MAS ADITIA NUGROHO L 

20 E-20 MILATINA LAKSMITA DEWI P 

21 E-21 MOCHAMAD DANANG ADITIAR L 

22 E-22 NAILI FATMALA P 

23 E-23 NANDA SEPTIANI EKA PUTRI P 

24 E-24 OKKY WAHYUNINGSIH P 

25 E-25 RADHA IRJAYANI P 

26 E-26 RIS AFRIYANTI P 

27 E-27 SALIM MAISAROH  P 

28 E-28 SATRIO ARGA EFFENDI L 

29 E-29 TYAR P LUTHFI L 

30 E-30 VINI ASTIKA UTAMI P 

31 E-31 ZAKA ARDITYA MAULANA L 
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Lampiran 6 

Daftar Siswa Kelompok Kontrol ( XII IPS 3 ) 

SMA N 1 Batang Tahun Ajaran  2011/2012 

 

No. Kode Nama Siswa L/P 

   1 K-01 ABIYOGA WISNU AHIMSA L 

2 K-02 ADI PRASETYO L 

3 K-03 ARIF BUDI PAMUNGKAS L 

4 K-04 ASNA ARIF SYAIKHON L 

5 K-05 ATIKAH AYU LESTARI P 

6 K-06 DIFA NABILA FAIRUZ P 

7 K-07 EFTIANE FESTI CITA P 

8 K-08 EKO PRASETYO L 

9 K-09 ERWIN AJI PRAMANA L 

10 K-10 GINANJAR PRIYO ATMOJO L 

11 K-11 I KOMANG HANDY TRI SURYA L 

12 K-12 IMAM ROMAWAN L 

13 K-13 INRI ANTONIUS GIRSANG L 

14 K-14 JUNDUH FAHMI MAULA L 

15 K-15 KARINA FEBRIONI WALUYO P 

16 K-16 KHUSNUL KHOTIMAH P 

17 K-17 LIA LESTARI P 

18 K-18 LUCKY HADI PERMANA L 

19 K-19 M. CHAERUR ROZIKIN L 

20 K-20 MEGAWATI WISNU WARDHANI P 

21 K-21 MUTIARA PUTRI SATOTO P 

22 K-22 NURUL HIDAYAT L 

23 K-23 PRASETYA CHANDRA L 

24 K-24 RATIH MELIYANA P 

25 K-25 RIA JULI ANGGRAENI P 

26 K-26 RISTIYANTI WAHYU P 

27 K-27 RITHON BAYU DWI P L 

28 K-28 SIFUR ROHMAN L 

29 K-29 SILVIA URUNAMI P 

30 K-30 SONIA ZAKIA P 

31 K-31 UTARI NUR KHAQIQI P 

32 K-32 VINCENTIUS BRILLINANDA AE L 

33 K-33 YUSRON TANZIHAN L 
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Lampiran 7 

Daftar Siswa Kelompok Uji Coba ( XII IPS 1 ) 

SMA N 1 Batang Tahun Ajaran  2011/2012 

 

NO. Kode Nama Siswa L / P 

   1 UC-01 ABDUL SYUKUR L 

2 UC-02 ADHE DWIKI DAMAYANTI L 

3 UC-03 ADHEN FATIKHA L 

4 UC-04 ADITYA NUR PRATAMA L 

5 UC-05 AKHMAT ABDUL AZIZ P 

6 UC-06 ALIM  SRI MARDIANI  P 

7 UC-07 ANGGITA AYU OKSAPANITA P 

8 UC-08 BOBY MALIKA RIZALDI L 

9 UC-09 DEA VAYAPRAJNA S L 

10 UC-10 DIANITA FEBRIANI L 

11 UC-11 EDO LUKIYANTO L 

12 UC-12 FERRY ADDAILAMY L 

13 UC-13 FIRDAUS PATRIA FELIZ L 

14 UC-14 FITRIANI SOLEKHA L 

15 UC-15 GALATIA ATMAJA P 

16 UC-16 HADIS P 

17 UC-17 HENDRO SANJAYA P 

18 UC-18 HERDJUNA BELA MASKHA L 

19 UC-19 HERLINA CANDRA ASIH L 

20 UC-20 IQBAL JANUARZAH P 

21 UC-21 ISNAINI P 

22 UC-22 JAMAL AKROM L 

23 UC-23 MOHAMMAD SAKHOWI L 

24 UC-24 RETTY ROSITA DEWI P 

25 UC-25 RISKI  INDRIYANI P 

26 UC-26 RISKY WIJANANTIN P 

27 UC-27 SEPTA ANGGIT DARMA ADY L 

28 UC-28 TAUFIK SISWANTO WIGUNO L 

29 UC-29 TIKA FEBRIYANI P 

30 UC-30 UMMUL FARIKHAKH P 

31 UC-31 VICO ADIANTO P 

32 UC-32 YOGIE INDRA GUNAWAN L 
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Lampiran 8 

KISI - KISI SOAL UJI COBA 

 

Status pendidikan : SMA/MA   Jumlah Soal  : 30 soal 

Tahun Ajaran  : 2011/2012   Bentuk soal : Pilihan ganda 

Mata Pelajaran : Ekonomi/Akuntansi  Waktu   : 45 menit 

No Aspek yang 

di ukur 
Indikator No. Soal Presentase 

1. Pengetahuan 

(C1) 

- Siswa dapat mendeskripsikan 

pengertian jurnal khusus 

- Siswa dapat menyebutkan manfaat 

jurnal khusus  

- Siswa dapat menyebutkan macam-

macam jurnal khusus 

- Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri 

jurnal khusus. 

1, 2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

% 16,67 

100% x 
30

5

 

2. Pemahaman 

(C2) 

- Siswa dapat mendeskripsikan jurnal 

penerimaan kas dan akun-akun yang 

mempengaruhinya 

- Siswa dapat mendeskripsikan jurnal 

pengeluaran kas dan akun-akun 

yang mempengaruhinya 

- Siswa dapat mendeskripsikan jurnal 

penjualan dan akun-akun yang 

mempengaruhinya  

- Siswa dapat mendeskripsikan  jurnal 

pembelian dan akun-akun yang 

mempengaruhinya  

- Siswa dapat mendeskripsikan jurnal 

umum dan akun-akun yang 

mempengaruhinya 

8, 16 

 

 

14,15,18 

 

 

23 

 

 

9, 10 

 

 

6 , 7 

% 33,33 

100% x 
30

10
 

3. Penerapan 

(C3) 

- Siswa dapat melakukan pencatatan 

transaksi pada jurnal penerimaan 

kas. 

- Siswa dapat melakukan pencatatan 

transaksi pada jurnal pengeluaran 

kas. 

- Siswa dapat melakukan pencatatan 

transaksi pada jurnal penjualan. 

- Siswa dapat melakukan pencatatan 

transaksi pada jurnal pembelian. 

- Siswa dapat melakukan pencatatan 
transaksi pada jurnal umum. 

25, 26 

 

 

17,19,24,

29 

 

21,22, 30 

 

11,12,28 

 

13, 20,27 

% 50 

100% x 
30

15
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Lampiran 9 

SOAL UJI COBA 
 

Mata pelajaran : Ekonomi/Akuntansi  

Jenjang Sekolah  : SMA/MA 

Materi Pokok  : Jurnal Khusus 

Kelas/Semester  : XII / (satu) 

Alokasi Waktu  : 45 menit 

 

Petunjuk Umum : 

1. Tulislah nama, kelas, dan nomor presensi Anda pada lembar jawaban yang 

tersedia. 

2. Bacalah dengan teliti soal – soal yang ada sebelum mengerjakan.  

3. Periksalah kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan pada pengawas. 

 

Petunjuk Khusus : 

1. Pilihlah satu jawaban yang Anda anggap benar dengan memberi tanda 

silang (X) pada pilihan a, b, c, d, dan e pada lembar jawaban. 

2. Apabila Anda ingin mengubah jawaban, maka dapat memberikan tanda 

(=) pada jawaban tersebut dan Anda dapat memilih jawaban yang lain 

sesuai dengan keinginan Anda. 

Contoh : A   B   C   D   E 

3. Kumpulkan lembar soal dan jawaban setelah selesai mengerjakan soal 

pada pengawas. 

 

1. Pengertian jurnal khusus secara umum adalah …….. 

a. Jurnal yang digunakan pada saat transaksi sejenis yang terjadi berulang-

ulang 

b. Jurnal yang digunakan pada saat transaksi penjualan secara tunai 

c. Jurnal yang digunakan pada saat transaksi penerimaan uang tunai 

d. Jurnal yang digunakan pada saat transaksi pembelian kredit 

e. Jurnal yang digunakan untuk memposting pada setiap tanggal transaksi 

2. Untuk mencatat transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang, dapat 

digunakan jurnal umum atau jurnal khusus, salah satu penyebab dipakainya 

jurnal khusus pada perusahaan dagang adalah…… 

a. Banyaknya biaya administrasi yang dapat dihemat 

b. Banyaknya akun yang yang ada dalam perusahaan 

c. Banyaknya bagian yang ada dalam departemen akuntansi 

d. Banyaknya biaya akuntansi perusahaan 

e. Banyaknya transaksi sejenis yang terjadi berulang – ulang 

  



104 
 

 
 

3. Perhatikan pernyataan dibawah ini :  

1. Mempermudah pembagian pekerjaan 

2. Mempermudah posting ke buku besar  

3. Mempermudah penyusunan laporan keuangan 

4. Mempermudah pemeriksaan kembali secara berkala 

5. Informasi keuangan yang disajikan lebih jelas 

Yang termasuk manfaat jurnal khusus ditunjukan pada nomor ……. 

a. 1,2,3, dan 4 

b. 1,2,4, dan 5 

c. 2,3,4, dan 5 

d. 1,3,4, dan 5 

e. 1,2,3, dan 5 

4. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan terdiri dari beberapa jenis. Tiap – 

tiap transaksi yang sejenis dan sering terjadi proses pencatatannya dilakukan 

dalam jurnal khusus. Adapun jurnal khusus yang diperlukan untuk pencatatan 

dari berbagai jenis transaksi tersebut adalah sebagai berikut, kecuali…… 

a. Jurnal pembelian 

b. Jurnal penjualan  

c. Jurnal penyesuaian 

d. Jurnal pengeluaran kas 

e. Jurnal penerimaan kas 

5. Di bawah ini merupakan ciri dari jurnal khusus, kecuali……. 

a. Digunakan oleh perusahaan dagang besar 

b. Pencatatan dilakukan dengan mengelompokan transaksi yang sejenis 

c. Posting dilakukan secara kolektif dan berkala 

d. Digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi secara kronologis 

e. Bentuknya berlajur – lajur  

6. Jika terjadi transaksi pembelian yang dikembalikan karena tidak sesuai 

dengan pesanan, transaksi tersebut dicatat dalam jurnal…… 

a. Penerimaan kas 

b. Pembelian 

c. Pengeluaran kas 

d. Penjualan 

e. Memorial/Umum  

7. Transaksi – transaksi berikut yang dicatat dalam jurnal umum adalah…… 

a. Pembelian perlengkapan secara kredit 

b. Penjualan barang dagangan secara tunai 

c. Pembelian perlengkapan secara tunai 

d. Penjualan barang dagangan secara kredit 

e. Pengambilan barang dagangan untuk keperluan pemilik 
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8. Dalam jurnal penerimaan kas, jika terjadi transaksi yang menyangkut akun 

yang tidak mempunyai kolom khusus dicatat dalam kolom….. 

a. Serba – serbi    d.  Piutang 

b. Potongan    e. Peralatan  

c. Kas 

9. Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang 

secara kredit adalah ... 

a. Jurnal pembelian  

b. Jurnal pengeluaran kas 

c. Jurnal penyesuaian 

d. Jurnal penjualan  

e. Jurnal penerimaan kas 
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10. Dari transaksi berikut yang dicatat dalam jurnal pembelian adalah…… 

a. Dibeli barang dagangan seharga Rp 180.000,00 dengan syarat 2/10, n/30 

b. Dibeli barang dagangan dengan tunai seharga Rp 150.000,00 

c. Diambil barang dagang untuk keperluan keluarga sebesar Rp 500.000,00 

d. Dilunasi faktur 001 atas pembelian barang dagangan bulan lalu sebesar 

Rp 200.000,00 

e. Dibayar uang sewa untuk satu tahun sebesar Rp 700.000,00 

11. Dibayar uang sewa untuk satu tahun sebesar Rp 700.000,00Dibeli barang 

dagangan dengan syarat 2/10, n/30 dari UD “Makmur” seharga Rp. 300.000,-

Jurnal yang dilakukan adalah..... 

a. Pembelian (D), dan utang dagang (K) sebesar Rp. 300.000,-  

b. Pembelian ( K), dan Utang dagang (K) sebesar Rp. 300.000,- 

c. Penjualan (D), dan Piutang dagang (K) sebesar Rp 300.000,- 

d. Pembelian (D), dan Kas (K) sebesar Rp. 300.000,-  

e. Pembelian (K), dan utang dagang (D) sebesar Rp. 300.000,-  

12. Dibeli perlengkapan kantor dari toko Nafa seharga Rp 200.000,00 dengan 

syarat 2/10, n/30. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal pembelian pada 

kolom….. 

a. Utang dagang D, pembelian K 

b. Perlengkapan kantor D, pembelian K 

c. Serba- serbi (perlengkapan) D, utang dagang K   

d. Serba – serbi (pembelian) D, utang dagang K 

e. Pembelian D, perlengkapan kantor K 

13. Diterima kembali barang dagangan atas penjualan kredit sebesar Rp. 

500.000,- karena rusak sebagian. Jurnal transaksi tersebut adalah.... 

a. Retur pembelian  Rp. 500.000,- 

Utang dagang     Rp. 500.000,- 

b. Utang dagang   Rp. 500.000,- 

Piutang dagang   Rp. 500.000,- 

c. Retur penjualan  Rp. 500.000,- 

Piutang dagang   Rp. 500.000,- 

d. Piutang dagang  Rp. 500.000,- 

Retur penjualan    Rp. 500.000,- 

e. Retur pembelian  Rp. 500.000,- 

Kas      Rp. 500.000 

14. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat 

transaksi pengeluaran kas ke dalam berbagai macam penggunaan. 

Diantaranya adalah transaksi….. 

a. Pembelian tunai   d. Penjualan kredit  

b. Pembelian kredit   e. Pembelian dengan syarat 2/10,n/30 

c. Penjualan tunai 
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15. Kolom – kolom dalam jurnal pengeluaran kas adalah….. 

a. Pembelian (Kredit)   d. Kas (Debet) 

b. Utang dagang (Kredit)  e. Piutang dagang (Debet) 

c. Kas (Kredit) 

16. Dari transaksi- transaksi berikut ini yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas 

adalah transaksi …… 

a. Pelunasan piutang   d. Retur pembelian 

b. Penerimaan piutang   e. Penjualan kredit 

c. Pembelian kredit  

17. Transaksi pembelian barang dagangan seharga Rp 1.750.000,00 dibayar tunai 

Rp 1.500.000,00 dan akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas kolom….. 

a. Pembelian (D) Rp 1.750.000 , Kas (K) Rp 1.750.000 

b. Pembelian (D) Rp 1.750.000 , Kas (K) Rp 1.500.000 , Utang dagang (K) 

Rp 250.000 

c. Pembelian (D) Rp 1.750.000 , Utang dagang (K) Rp 1.750.000 

d. Pembelian (D) Rp 1.500.000 , Utang dagang (K) Rp 1.500.000 

e. Pembelian (D) Rp 1.500.000 , Utang dagang (K) Rp 250.000 

18. Transaksi yang dapat di masukan dalam jurnal pengeluaran kas adalah... 

a. Menerima pendapatan bunga  

b. Membeli barang dagangan secara kredit 

c. Pemilik mengambil barang dagangan untuk prive 

d. Menjual barang dagangan secara tunai 

e. Membeli barang dagangan secara tunai. 

19. Dibayar sewa kantor sebesar Rp 2.500.000,00 tunai, transaksi tersebut dicatat 

dalam jurnal pengeluaran kas pada kolom…… 

a. Serba serbi (beban sewa) D, utang K 

b. Serba serbi (beban sewa) D, piutang K 

c. Kas D, beban sewa K 

d. Serba serbi (beban sewa) D, kas K 

e. Piutang D, kas K 

20. Dikirim nota debet untuk barang yang telah dikirimkan kembali senilai 

Rp2.000.000,00. Hal tersebut akan dicatat dalam jurnal …. 

a. jurnal pembelian 

b. jurnal penjualan 

c. jurnal penerimaan kas 

d. jurnal pengeluaraan kas 

e. jurnal umum 

21. Dijual barang dagangan Rp 3.500.000,00 dengan syarat 2/10, n/30. transaksi 

tersebut dicatat dalam jurnal penjualan kolom penjualan sebesar….. 

a. Rp 500.000,00    d. Rp 3.500.000,00 

b. Rp 1.500.000,00    e. Rp 4.000.000,00 

c. Rp 2.000.000,00 



108 
 

 
 

22. Dijual barang dagangan kepada Tn. Tono Rp 1.200.000,00 syarat 2/10, n/45 

dicatat dalam jurnal penjualan sebesar….. 

a. Piutang dagang D  Rp 1.200.000,00 ; penjualan K Rp 1.200.000,00 

b. Piutang K Rp 1.200.000,00 ; penjualan D Rp 1.200.000,00 

c. Kas D Rp 1.200.000,00 ; penjualan K Rp 1.200.000,00 

d. Kas K Rp 1.200.000,00 ; penjualan D Rp 1.200.000,00 

e. Kas K Rp 1.200.000,00 ; piutang dagang D Rp 1.200.000,00 

23. Penjualan barang dagangan secara kredit dicatat dalam jurnal….. 

a. Penjualan, dicatat dalam lajur kas dan penjualan 

b. Penjualan, dicatat dalam lajur utang, dan penjualan 

c. Penjualan, dicatat dalam lajur piutang dan penjualan 

d. Penerimaan kas, dicatat dalam lajur piutang , dan penjualan 

e. Penerimaan kas, dicatat dalam lajur kas, dan penjualan 

24. Dilunasi utang dagang Rp 1.800.000,00 dengan cek no. 250. Transaksi 

tersebut dicatat dalam jurnal pengeluaran kas kolom utang dagang sebesar….. 

a. Rp 1.800.000,00 K  

b. Rp 1.800.000,00 D 

c. Rp 1.728.000,00 K 

d. Rp 1.728.000,00 D 

e. Rp 1.850.000,00 K 

25. Diterima piutang usaha Rp 2.400.000,00 dengan potongan 5 % transaksi 

tersebut dicatat dalam jurnal penerimaan kas, akun kas sebesar…… 

a. Rp 120.000,00 D   d. Rp 2.280.000,00 D 

b. Rp 120.000,00 K   e. Rp 2.400.000,00 K 

c. Rp 2.400.000,00 D 

26. Dari soal No. 25 di atas akun piutang dagang dicatat sebesar….. 

a. Rp  2.280.000,00 D   d. Rp 120.000,00 K 

b. Rp  2.400.000,00 K   e. Rp 120.000,00 D 

c. Rp  2.400.000,00 D 

27. Dikirim kembali barang yang sudah dibeli secara kredit seharga Rp. 

350.000,- dari UD. Sinar Jaya. Jurnal transaksi tersebut adalah.... 

a. Utang dagang    Rp. 350.000,- 

Retur pembelian    Rp. 350.000,- 

b. Retur pembelian   Rp. 350.000,- 

Utang dagang     Rp. 350.000,- 

c. Retur penjualan  Rp. 350.000,- 

Piutang dagang    Rp. 350.000,- 

 

d. Piutang dagang  Rp. 350.000,- 

Retur penjualan    Rp. 350.000,- 

e. Prive     Rp. 350.000,- 
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Kas      Rp. 350.000,- 

28. Dibeli barang dagangan dari Toko Wijaya seharga Rp. 2.700.000,-  dengan 

syarat 2/10, n/30. Maka jurnalnya adalah ..... 

a. Kolom pembelian (D) Rp. 2.700.000,-  dan kolom serba-serbi (K) Rp. 

2.700.000,-   

b. Kolom serba-serbi (D) Rp. 2.700.000,-  dan kolom pembelian (K) Rp. 

2.700.000,-   

c. Kolom pembelian (D) Rp. 2.700.000,-   dan kolom utang dagang (K) Rp. 

2.700.000,-   

d. Kolom utang dagang (D) Rp. 2.700.000,-   dan kolom pembelian (K) Rp. 

2.700.000,-   

e. Kolom pembelian (D) Rp. 2.700.000,-   dan kolom Perlengkapan (K) Rp. 

2.700.000,-   

29. Dibayar sewa kantor bulan  april sebesar Rp. 750.000,- transaksi ini dicatat 

dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencatat...... 

a. Kolom serba serbi, Beban sewa (D) Rp 750.000 dan kolom utang dagang 

(K) Rp 750.000 

b. Kolom serba serbi, Beban sewa (D) Rp 750.000 dan kolom Kas (K) Rp 

750.000 

c. Kolom serba serbi, Beban sewa (K) Rp 750.000 dan kolom utang dagang 

(D) Rp 750.000 

d. Kolom Kas (D) Rp 750.000 dan kolom serba serbi, Beban sewa (K) Rp 

750.000 

e. Kolom utang dagang (D) Rp 750.000 dan kolom Kas (K) Rp 750.000 

30. Dijual dengan kredit barang dagangan kepada CV. Nusantara seharga Rp. 

1.800.000,- dengan faktur nomor 021. Maka jurnalnya adalah...... 

a. Kolom penjualan (D) Rp. 1.800.000, dan kolom serba-serbi (K) 

Rp1.800.000 

b. Kolom piutang dagang (D) Rp. 1.800.000, dan kolom serba-serbi (K) Rp 

1.800.000 

c. Kolom piutang dagang (D) Rp. 1.800.000,  dan kolom penjualan (K) Rp. 

1.800.000 

d. Kolom penjualan (D) Rp. 1.800.000, dan kolom piutang dagang (K) Rp. 

1.800.000 

e. Kolom serba-serbi (D) Rp. 1.800.000 , dan kolom piutang dagang (K) Rp. 

1.800.000 
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Lampiran 10 

KUNCI JAWABAN SOAL UJI COBA 

 

1. A    11.  A    21.  D 

2. E    12.  C    22.  A 

3. B    13.  D    23.  C 

4. C    14.  A    24.  B 

5. D    15.  C    25.  D 

6. E    16.  B    26.  B 

7. E    17.  B    27.  A 

8. A    18.  E    28.  C 

9. A    19.  D    29.  B 

10. A    20.  E    30.  C 



 

 
 

Lampiran 11 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Soal Uji Coba 

N =  32 

α = 5 % 

No. Soal r hitung r tabel Keterangan 

1 0,829 0,349 Valid 

2 0,243 0,349 tidak valid 

3 0,865 0,349 Valid 

4 0,476 0,349 Valid 

5 0,440 0,349 Valid 

6 0,413 0,349 Valid 

7 0,839 0,349 Valid 

8 0,476 0,349 Valid 

9 0,412 0,349 Valid 

10 0,778 0,349 Valid 

11 0,448 0,349 Valid 

12 0,440 0,349 Valid 

13 0,411 0,349 Valid 

14 0,311 0,349 tidak valid 

15 0,899 0,349 Valid 

16 0,531 0,349 Valid 

17 0,786 0,349 Valid 

18 0,387 0,349 Valid 

19 0,459 0,349 Valid 

20 0,882 0,349 Valid 

21 0,320 0,349 tidak valid 

22 0,677 0,349 Valid 

23 0,470 0,349 Valid 

24 0,242 0,349 tidak valid 

25 0,151 0,349 tidak valid 

26 0,787 0,349 Valid 

27 0,848 0,349 Valid 

28 0,778 0,349 Valid 

29 0,519 0,349 Valid 

30 0,668 0,349 Valid 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Lampiran 12 

Hasil Uji Reabilitas Soal Uji Coba 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

Cronbach's 
Alpha Based on 

Standardized 
Items N of Items 

.922 .922 30 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Squared Multiple 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

UC01 19.7812 54.112 .808 . .915 

UC02 19.8750 58.306 .181 . .924 

UC03 19.8125 53.706 .848 . .914 

UC04 19.7500 56.774 .429 . .921 

UC05 19.7500 57.032 .390 . .921 

UC06 19.7812 57.144 .361 . .922 

UC07 19.8125 53.899 .819 . .915 

UC08 19.7500 56.774 .429 . .921 

UC09 19.7500 57.226 .362 . .922 

UC10 19.8125 54.351 .752 . .916 

UC11 19.7812 56.886 .398 . .921 

UC12 19.7500 57.032 .390 . .921 

UC13 20.0000 56.968 .354 . .922 

UC14 19.9062 57.765 .250 . .923 

UC15 19.8125 53.448 .886 . .914 

UC16 19.8750 57.468 .293 . .923 

UC17 19.7500 54.581 .762 . .916 

UC18 19.6562 57.717 .342 . .922 

UC19 19.8125 56.738 .408 . .921 

UC20 19.7812 53.725 .867 . .914 

UC21 19.6250 58.242 .276 . .922 

UC22 19.7500 55.355 .643 . .918 

UC23 19.5938 57.604 .435 . .921 

UC24 19.8438 58.330 .181 . .924 

UC25 19.8750 59.016 .087 . .926 

UC26 19.8125 54.286 .762 . .916 

UC27 19.8125 53.835 .829 . .915 

UC28 19.8125 54.351 .752 . .916 

UC29 19.7188 56.596 .475 . .920 

UC30 19.7500 55.419 .633 . .918 



 

 
 

Lampiran 13 

 
 

 



 

 
 

Lampiran 14 

Perhitungan Daya Pembeda Soal Uji Coba 
 

Rumus : 

 

Keterangan: 

D  =  Indeks Diskriminasi  

JA  = Banyaknya peseta kelompok atas 

JB  =  Banyaknya peserta kelompok bawah 

BA        =  Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu dengan 

benar 

BB     = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar 
Klasifikasi daya pembeda: 

D = 0,00 - 0,20  = jelek 

D = 0,20- 0,40  = cukup 

D = 0,40- 0,70  = baik 

D = 0,70 – 1, 00  = baik sekali 

Perhitungan : 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal 1, selanjutnya untuk butir soal yang 

lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis 

butir soal. 

No. 
Kelompok Atas 

No. 
Kelompok Bawah 

Kode Skor Kode Skor 

1 UC-22 1 1 UC-16 1 

2 UC-1 1 2 UC-27 1 

3 UC4 1 3 UC-31 1 

4 UC-9 1 4 UC-30 1 

5 UC-11 1 5 UC-3 1 

6 UC-18 1 6 UC-20 0 

7 UC-8 1 7 UC-32 0 

8 UC-14 1 8 UC-24 0 

9 UC-26 1 9 UC-12 0 

10 UC-2 1 10 UC-7 0 

11 UC-15 1 11 UC-17 0 

12 UC-5 1 12 UC-6 0 

13 UC-29 1 13 UC-21 1 

14 UC-23 1 14 UC-25 0 

15 UC-28 1 15 UC-19 0 

16 UC-13 1 16 UC-10 0 

  Jumlah 16   Jumlah 6 

 

D =  

 

Berdasarkan kriteria, soal no 1 mempunyai daya pembeda baik  



 

 
 

Lampiran 15 

Perhitungan  Tingkat Kesukaran Soal 

 
Rumus : 

 

Keterangan : 

P =  Indeks kesukaran 

B = banyak siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS = jumlah seluruh siswa peserta tes 

Indeks kesukaran ini diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu : 

4. Soal sukar ( jika P = 1,00 sampai 0,30 ) 

5. Soal sedang ( jika P = 0,30 sampai 0,70 ) 

6. Soal mudah ( jika P = 0,70 sampai 1,00 ) 

 

Perhitungan :  
Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal 1, selanjutnya untuk butir soal yang lain 

dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel analisis butir soal. 

 

No. 
Kelompok Atas 

No. 
Kelompok Bawah 

Kode Skor Kode Skor 

1 UC-22 1 1 UC-16 1 

2 UC-1 1 2 UC-27 1 

3 UC4 1 3 UC-31 1 

4 UC-9 1 4 UC-30 1 

5 UC-11 1 5 UC-3 1 

6 UC-18 1 6 UC-20 0 

7 UC-8 1 7 UC-32 0 

8 UC-14 1 8 UC-24 0 

9 UC-26 1 9 UC-12 0 

10 UC-2 1 10 UC-7 0 

11 UC-15 1 11 UC-17 0 

12 UC-5 1 12 UC-6 0 

13 UC-29 1 13 UC-21 1 

14 UC-23 1 14 UC-25 0 

15 UC-28 1 15 UC-19 0 

16 UC-13 1 16 UC-10 0 

  Jumlah 16   Jumlah 6 

 

P   =  

 
Berdasarkan kriteria, soal no 1 mempunyai tingkat kesukaran soal yang sedang. 

 

 



 

 
 

Lampiran 16 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Sekolah  : SMA N 1 Batang 

Mata Pelajaran     :  Ekonomi/Akuntansi 

Kelas / Semester    :  XII / 1 

Alokasi Waktu      :  6 x 30 menit (3 x  pertemuan) 

Standar Kompetensi    : Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan 

dagang 

Kompetensi Dasar     :  Mencatat transaksi / dokumen ke dalam jurnal khusus.   

Indikator        : 1. Mendeskripsikan pengertian jurnal khusus dan      

perbedaan jurnal umum  

 2.  Mendiskripsikan pengelompokkan dan manfaat jurnal 

khusus  

 3.   Mencatat transaksi ke masing-masing jurnal khusus 

I.  Tujuan Pembelajaran: 

1.   Siswa Dapat mendeskripsikan pengertian jurnal khusus dan   perbedaan 

jurnal umum  

2.   Siswa dapat mendiskripsikan pengelompokkan dan manfaat jurnal  khusus  

3.   Siswa dapat mencatat transaksi ke masing-masing jurnal khusus 

II.  Materi Pembelajaran    :    

1. Pengertian 

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang 

dilakukan secara kronologis ( berdasarkan urut waktu terjadi) dengan 

menunjukkan rekening yang harus dikredit dan didebet besearta jumlah 

rupiahnya masing-masing.  

 

 

 

 



 

 
 

Perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus dapat dilihat 

seperti di bawah ini : 

Jurnal Khusus Jurnal Umum 

Bentuk: 

Bentuk dengan banyak lajur 

disesuaikan dengan kolom-kolom yang 

dibutuhkan dan didasarkan pada 

kelompok transaksi yang sejenis 

 

Buku harian dengan dua lajur 

Pencatatan: 

Digunakan untuk mencatat transaksi 

yang sejenis dan sering terjadi 

 

Digunakan untuk mencatat semua 

jenis transaksi 

Penulisan nama akun: 

Penulisan nama akun pada waktu 

membuat ayat jurnal tidak dilakukan 

untuk setiap transaksi 

 

Penulisan nama akun pada waktu 

membuat ayat jurnal dilakukan setiap 

transaksi 

Posting: 

Posting dilakukan secara kolektif dan 

berkala 

 

Posting dilakukan untuk setiap 

terjadinya transaksi 

Si pencatat: 

Pekerjaan pencatatan dapat dilakukan 

oleh beberapa orang 

 

Pekerjaan pencatatan hanya 

dilakukan oleh satu orang 

 

2. Fungsi Jurnal 

a.  Mencatat, artinya semua transaksi harus dicatat dalam buku jurnal 

b.  Historis, artinya jurnal mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan   

secara kronologis 

c.  Analisa, pencatatan hasil analisa suatu transaksi keuangan perusahaan 

d.  Instruktif, perintah untuk memcatat kedalam perkiraan tertentu dengan 

jumlah uang dan sisi tertentu pula 

e.  Informatif, memberikan informasi tentang transaksi keuangan yang terjadi 

3. Macam-macam Jurnal Khusus 

    Merupakan jurnal yang khusus untuk mencatat kelompok-kelompok 

transaksi sejenis. Pengelompokan transaksi-taransaksi yang sejenis 

tergantung pada aktivitas perusahaan yang bersangkutan dan biasanya 

penggunaan jurnal khusus ini digunakan oleh perusahaan yang besar.Jurnal 

khusus yang diperlukan untuk pencatatan dari berbagai jenis transaksi 

sebagai berikut: 

 

 



 

 
 

a. Jurnal Pembelian 

    Jurnal pembelian adalah jurnal khusus tempat mencatat semua 

transaksi pembelian barang dagangan maupun harta lainnya yang sering 

terjadi secara kredit. Untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara 

kredit dapat dilakukan dengan menggunakan jurnal yang berbentuk 

sebagai berikut: 

 Halaman : JPb 
Tgl Akun 

yang 

dikredit 

Ref Debet Kredit 

Pembelian Perlengkapan 

Kantor 

Ref Seba-serbi Utang 

Usaha Akun Jumlah 

  

 

 

       

 

b. Penerimaan Kas 

  Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus untuk mencatat semua 

transaksi penerimaan uang tunai/kas. Penerimaan kas sering terjadi dalam 

perusahaan dagang meliputi penjualan barang dagangan secara tunai, 

penerimaan dari piutang, penerimaan dari bunga. 

  Untuk mencatat transaksi kedalam jurnal penerimaan kas yaitu: 

untuk pencatatan penerimaan hasil penjualan dicatat pada akun kas (D) 

dan penjualan (K). Jika digunakan untuk penerimaan hasil penjualan 

dicatat pada akun kas (D) dan penjualan (K), Untuk penerimaan piutang 

dicatat pada akun kas (D) dsn piutang (K) dan untuk pencatatan 

penerimaan bunga dicatat pada akun kas (D) dan bunga (K). 

Bentuk jurnal penerimaan kas yaitu sebagai berikut: 

        Halaman: JPrK 
Tgl Akun 

yang 

dikredit 

Ref Debet Kredit 

Kas Potongan Piutang 

Penjualan 

Penjualan Ref Serba-serbi 

Akun Jumlah 

 

 

         

 

c. Jurnal Penjualan 

Jurnal penjualan adalah jurnal khusus tempat mencatat transaksi-

transaksi penjualan barang dagangan mupun harta lainnya seacara kredit. 

Untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: Jika transaksi terjadi dari penjualan barang 

dagangan dan barang lainnya, pencatatannya dapat dilakukan dengan 

menggunakan jurnal khusus penjulan dengan bentuk jurnalnya yaitu 

seabagai berikut: 

 

 



 

 
 

       Halaman: JPn 
Tgl No fak Akun 

yang 

didebet 

Ref Debet Kredit 

Pitang penjualan Serba-serbi 

Akun Jumlah 

  

 

   

 

   

 

d. Jurnal Pengeluaran Kas 

Jurnal mpengeluaran kas adalah jurnal khusus tempat mencatat 

transaksi-transaksi pembayaran tunai atau pengeluaran kas. Transaksi 

pengeluaran kas yang sering terjadi dalam perusahaan yang meliputi 

pembelian barang dagangan secara tunai, pembayaran utang, dan 

pembayaran beban usaha. 

Untuk mencatat transaksi kedalam jurnal pengeluaran kas yaitu 

dengan cara: Pencatatan transaksi pembelian barang dagangan dicatat 

pada akun (D) dan Kas (K). Jika digunakan untuk pembayaran utang 

dicatat pada akun utang (D) dan akun kas (K), bila digunakan 

pembayaran beban dicatat pada akun beban (D) dank as (K). 

Bentuk jurnal pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 

  Halaman:JPlK 
Tgl Keterangan R

ef 

Debet Kredit 

Utang 

usaha 

Pembelian Ref Serba-serbi Potongan 

pembelian 

Kas 

Akun jumlah 

          

e. Jurnal umum 

Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat 

dibukukan kedalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal 

penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Transaksi tersebut antara 

lain: retur pembelian, retur penjualan, pengambbilan barang untuk prive, 

menarik wesel, mengaksep wesel. 

III.  Metode Pembelajaran  :    Pembelajaran Kooperatif STAD 

IV.   Langkah-langkah dalam pembelajaran : 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

waktu 

A.   Kegiatan Awal :  

a. Apersepsi   

b. Motivasi   

5  menit 



 

 
 

B.   Kegiatan Inti :  

 Guru memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan 

prosedur yang harus dilakukan 

  Melaksanakan pre-test bertujuan untuk mengetahui 

kemampuan awal siswa  

 Memberikan penjelasan tentang pembelajaran STAD 

 Menjelaskan materi tentang pengertian jurnal khusus, 

perbedaan jurnal khusus dan umum,  manfaat  jurnal khusus  

 Pembagian kelompok STAD, terdiri dari  4-5 orang 

(heterogen) 

50  menit 

C.   Kegiatan akhir:  

 Menyimpulkan materi pembelajaran 

 Menutup pelajaran dengan salam 

5 menit 

  

Pertemuan Kedua 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

waktu 

A.   Kegiatan Awal :  

a. Apersepsi   

b. Motivasi   

5 menit 

B.   Kegiatan Inti :  

 Mereview pertemuan sebelumnya dan melanjutkan materi 

jurnal khusus. Guru menjelaskan macam – macam jurnal 

khusus yang terdiri dari jurnal penerimaan kas, jurnal 

pengeluaran kas, jurnal penjualan, jurnal pembelian dan jurnal 

umum  

 Guru memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan secara 

berkelompok 

 Presentasi, salah satu  kelompok mempresentasikan hasil 

tugasnya di depan kelas 

 Guru memberikan kuis kepada setiap siswa untuk dikerjakan 

secara individu dan tidak boleh bekerja sama dengan teman 

kelompoknya atau siswa yang lain.  

50 menit 

C.   Kegiatan akhir:  

 Menyimpulkan materi pembelajaran 

 Menutup pelajaran dengan salam 

5 menit 

 

 



 

 
 

Pertemuan Ketiga 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

waktu 

A.   Kegiatan Awal :  

a. Apersepsi   

b. Motivasi   

5 menit 

B.   Kegiatan Inti :  

 Guru dan siswa bersama membahas soal kuis pada pertemuan 

sebelumnya untuk menentukan penghargaan kelompok  

 Pengumuman penghargaan kepada kelompok yang mendapat 

nilai tertinggi. 

 Guru mengingatkan kembali materi pada pertemuan 

sebelumnya dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya tentang materi yang belum dipahami pada pertemuan 

sebelumnya. 

 Guru memberikan post-test yang bertujuan untuk mengukur 

hasil belajar siswa setelah proses pembelajaran 

50 menit 

C.   Kegiatan akhir:  

 Menyimpulkan materi pembelajaran 

 Menutup pelajaran dengan salam 

5 menit 

V.  Alat/Bahan/Sumber Belajar :   

a. Alat/Bahan        :    White Board, Spidol 

b. Sumber Bahan   :   

- Buku Ekonomi 3 (Ekonomi dan Kehidupan) SMA/MA Untuk Kelas 

XII, Indriastuti, BSE 

- Buku Ekonomi 3 SMA. Sukardi. BSE  

- LKS Akuntansi 

VI.  Penilaian     :   

Test tertulis dan latihan soal 

Batang,  

Mengetahui                        

Guru Mata Pelajaran      Peneliti   

  

Bambang Nugroho, S.Pd     Afni Kurniawati 

NIP. 19600829 198803 1004    NIM. 7101407263 



 

 
 

Lampiran 17 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

KELAS KONTROL 

 

Sekolah  : SMA N 1 Batang 

Mata Pelajaran     :  Ekonomi/Akuntansi 

Kelas / Semester    :  XII / 1 

Alokasi Waktu      :  6 x 30 menit (3 x  pertemuan) 

Standar Kompetensi    : Memahami penyusunan siklus akuntansi perusahaan 

dagang 

Kompetensi Dasar     :  Mencatat transaksi / dokumen ke dalam jurnal khusus.   

Indikator        : 1. Mendeskripsikan pengertian jurnal khusus dan      

perbedaan jurnal umum  

 2.  Mendiskripsikan pengelompokkan dan manfaat jurnal 

khusus  

 3.   Mencatat transaksi ke masing-masing jurnal khusus 

I.  Tujuan Pembelajaran: 

1.   Siswa Dapat mendeskripsikan pengertian jurnal khusus dan   perbedaan 

jurnal umum  

2.   Siswa dapat mendiskripsikan pengelompokkan dan manfaat jurnal  khusus  

3.   Siswa dapat mencatat transaksi ke masing-masing jurnal khusus 

II.  Materi Pembelajaran    :    

3. Pengertian 

Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang 

dilakukan secara kronologis ( berdasarkan urut waktu terjadi) dengan 

menunjukkan rekening yang harus dikredit dan didebet besearta jumlah 

rupiahnya masing-masing.  

 

Perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus dapat dilihat 

seperti di bawah ini : 



 

 
 

Jurnal Khusus Jurnal Umum 

Bentuk: 

Bentuk dengan banyak lajur 

disesuaikan dengan kolom-kolom yang 

dibutuhkan dan didasarkan pada 

kelompok transaksi yang sejenis 

 

Buku harian dengan dua lajur 

Pencatatan: 

Digunakan untuk mencatat transaksi 

yang sejenis dan sering terjadi 

 

Digunakan untuk mencatat semua 

jenis transaksi 

Penulisan nama akun: 

Penulisan nama akun pada waktu 

membuat ayat jurnal tidak dilakukan 

untuk setiap transaksi 

 

Penulisan nama akun pada waktu 

membuat ayat jurnal dilakukan setiap 

transaksi 

Posting: 

Posting dilakukan secara kolektif dan 

berkala 

 

Posting dilakukan untuk setiap 

terjadinya transaksi 

Si pencatat: 

Pekerjaan pencatatan dapat dilakukan 

oleh beberapa orang 

 

Pekerjaan pencatatan hanya 

dilakukan oleh satu orang 

 

4. Fungsi Jurnal 

a.  Mencatat, artinya semua transaksi harus dicatat dalam buku jurnal 

b.  Historis, artinya jurnal mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan   

secara kronologis 

c.  Analisa, pencatatan hasil analisa suatu transaksi keuangan perusahaan 

d.  Instruktif, perintah untuk memcatat kedalam perkiraan tertentu dengan 

jumlah uang dan sisi tertentu pula 

e.  Informatif, memberikan informasi tentang transaksi keuangan yang terjadi 

 

 

3. Macam-macam Jurnal Khusus 

    Merupakan jurnal yang khusus untuk mencatat kelompok-kelompok 

transaksi sejenis. Pengelompokan transaksi-taransaksi yang sejenis 

tergantung pada aktivitas perusahaan yang bersangkutan dan biasanya 

penggunaan jurnal khusus ini digunakan oleh perusahaan yang besar.Jurnal 

khusus yang diperlukan untuk pencatatan dari berbagai jenis transaksi 

sebagai berikut: 

f. Jurnal Pembelian 

    Jurnal pembelian adalah jurnal khusus tempat mencatat semua 

transaksi pembelian barang dagangan maupun harta lainnya yang sering 



 

 
 

terjadi secara kredit. Untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara 

kredit dapat dilakukan dengan menggunakan jurnal yang berbentuk 

sebagai berikut: 

 Halaman : JPb 
Tgl Akun 

yang 

dikredit 

Ref Debet Kredit 

Pembelian Perlengkapan 

Kantor 

Ref Seba-serbi Utang 

Usaha Akun Jumlah 

  

 

 

       

 

g. Penerimaan Kas 

  Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus untuk mencatat semua 

transaksi penerimaan uang tunai/kas. Penerimaan kas sering terjadi dalam 

perusahaan dagang meliputi penjualan barang dagangan secara tunai, 

penerimaan dari piutang, penerimaan dari bunga. 

  Untuk mencatat transaksi kedalam jurnal penerimaan kas yaitu: 

untuk pencatatan penerimaan hasil penjualan dicatat pada akun kas (D) 

dan penjualan (K). Jika digunakan untuk penerimaan hasil penjualan 

dicatat pada akun kas (D) dan penjualan (K), Untuk penerimaan piutang 

dicatat pada akun kas (D) dsn piutang (K) dan untuk pencatatan 

penerimaan bunga dicatat pada akun kas (D) dan bunga (K). 

 

 

 

Bentuk jurnal penerimaan kas yaitu sebagai berikut: 

        Halaman: JPrK 
Tgl Akun 

yang 

dikredit 

Ref Debet Kredit 

Kas Potongan Piutang 

Penjualan 

Penjualan Ref Serba-serbi 

Akun Jumlah 

 

 

         

 

h. Jurnal Penjualan 

Jurnal penjualan adalah jurnal khusus tempat mencatat transaksi-

transaksi penjualan barang dagangan mupun harta lainnya seacara kredit. 

Untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit dapat dilakukan 

dengan cara sebagai berikut: Jika transaksi terjadi dari penjualan barang 

dagangan dan barang lainnya, pencatatannya dapat dilakukan dengan 

menggunakan jurnal khusus penjulan dengan bentuk jurnalnya yaitu 
seabagai berikut: 

 

 

 

 



 

 
 

       Halaman: JPn 
Tgl No fak Akun 

yang 

didebet 

Ref Debet Kredit 

Pitang penjualan Serba-serbi 

Akun Jumlah 

  

 

   

 

   

 

i. Jurnal Pengeluaran Kas 

Jurnal mpengeluaran kas adalah jurnal khusus tempat mencatat 

transaksi-transaksi pembayaran tunai atau pengeluaran kas. Transaksi 

pengeluaran kas yang sering terjadi dalam perusahaan yang meliputi 

pembelian barang dagangan secara tunai, pembayaran utang, dan 

pembayaran beban usaha. 

Untuk mencatat transaksi kedalam jurnal pengeluaran kas yaitu 

dengan cara: Pencatatan transaksi pembelian barang dagangan dicatat 

pada akun (D) dan Kas (K). Jika digunakan untuk pembayaran utang 

dicatat pada akun utang (D) dan akun kas (K), bila digunakan 

pembayaran beban dicatat pada akun beban (D) dank as (K). 

Bentuk jurnal pengeluaran kas adalah sebagai berikut: 

  Halaman:JPlK 
Tgl Keterangan R

ef 

Debet Kredit 

Utang 

usaha 

Pembelian Ref Serba-serbi Potongan 

pembelian 

Kas 

Akun jumlah 

 

j. Jurnal umum 

Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dapat 

dibukukan kedalam jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal 

penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Transaksi tersebut antara 

lain: retur pembelian, retur penjualan, pengambbilan barang untuk prive, 

menarik wesel, mengaksep wesel. 

III.  Metode Pembelajaran  :  Metode Konvensional (Ceramah bervariasi) 

 

IV.   Langkah-langkah dalam pembelajaran : 

Pertemuan Pertama 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

waktu 

A.   Kegiatan Awal :  

a. Apersepsi   

b. Motivasi   

5  menit 

B.   Kegiatan Inti :  50 menit 



 

 
 

 Guru memberikan memberikan  pre-test .  

 Guru menjelaskan pengertian jurnal khusus dan perbedaannya  

dengan jurnal umum, pengelompokkan transaksi ke jurnal  

khusus, dan manfaat jurnal khusus 

 Guru memberikan contoh macam-macam bentuk jurnal 

khusus. 

 Guru memberikan kesempatan bertanya siswa tentang materi 

yang belum di mengerti. 

 Guru memberikan latihan individu. 

C.   Kegiatan akhir:  

 Guru menyimpulkan materi   

 Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

5 menit 

 

Pertemuan Kedua 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

waktu 

A.   Kegiatan Awal :  

c. Apersepsi   

d. Motivasi   

5  menit 

B.   Kegiatan Inti :  

 Mereview pertemuan sebelumnya dan melanjutkan materi 

tentang macam – macam jurnal khusus yang terdiri dari jurnal  

penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, 

jurnal penjualan dan jurnal umum  

 Guru memberikan  soal – soal latihan pada siswa  

 Guru dan siswa membahas soal latihan 

50 menit 

C.   Kegiatan akhir:  

 Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

 Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

5 menit 

 

Pertemuan Ketiga 

Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 

A.   Kegiatan Awal :  

c. Apersepsi   

d. Motivasi   

5 menit 

B.   Kegiatan Inti :  

 Guru menjelaskan tentang pencatatan transaksi keuangan ke 

jurnal  khusus pembelian dan jurnal umum untuk retur 

50 menit 



 

 
 

pembelian dan penjualan  

 Siswa diberi latihan soal  

 Guru dan siswa membahas latihan soal. 

 Guru memberikan kesempatan bertanya siswa tentang materi 

yang belum di mengerti. 

 Guru memberikan post test 

C.   Kegiatan akhir:  

 Siswa bersama guru menyimpulkan materi 

 Guru menutup kegiatan pembelajaran. 

 

5 menit 

 

 

V.  Alat/Bahan/Sumber Belajar :   

a. Alat/Bahan        :    White Board, Spidol 

b. Sumber Bahan   :   

- Buku Ekonomi 3 (Ekonomi dan Kehidupan) SMA/MA Untuk Kelas 

XII, Indriastuti, BSE 

- Buku Ekonomi 3 SMA. Sukardi. BSE  

LKS Akuntansi 

 

VI.  Penilaian     :   

Test tertulis dan latihan soal 

 

 

 

 

Batang,  

Mengetahui                        

Guru Mata Pelajaran      Peneliti   

  

  

Bambang Nugroho, S.Pd     Afni Kurniawati 

NIP. 19600829 198803 1004    NIM. 710140726 



 

 
 

Lampiran 18 

SOAL PRE TEST / POST TEST 
 

Mata pelajaran : Ekonomi/Akuntansi  

Jenjang Sekolah  : SMA/MA 

Materi Pokok   : Jurnal Khusus 

Kelas/Semester  : XII / (satu) 

Alokasi Waktu  : 45 menit 

 

Petunjuk Umum : 

4. Tulislah nama, kelas, dan nomor presensi Anda pada lembar jawaban yang 

tersedia. 

5. Bacalah dengan teliti soal – soal yang ada sebelum mengerjakan.  

6. Periksalah kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan pada pengawas. 

 

Petunjuk Khusus : 

4. Pilihlah satu jawaban yang Anda anggap benar dengan memberi tanda 

silang (X) pada pilihan a, b, c, d, dan e pada lembar jawaban. 

5. Apabila Anda ingin mengubah jawaban, maka dapat memberikan tanda 

(=) pada jawaban tersebut dan Anda dapat memilih jawaban yang lain 

sesuai dengan keinginan Anda. 

Contoh : A   B   C   D   E 

6. Kumpulkan lembar soal dan jawaban setelah selesai mengerjakan soal 

pada pengawas. 

 

1. Pengertian jurnal khusus secara umum adalah …….. 

c. Jurnal yang digunakan pada saat transaksi sejenis yang terjadi berulang-

ulang 

d. Jurnal yang digunakan pada saat transaksi penjualan secara tunai 

e. Jurnal yang digunakan pada saat transaksi penerimaan uang tunai 

f. Jurnal yang digunakan pada saat transaksi pembelian kredit 

g. Jurnal yang digunakan untuk memposting pada setiap tanggal transaksi 

2. Perhatikan pernyataan dibawah ini :  

1. Mempermudah pembagian pekerjaan 

2. Mempermudah posting ke buku besar  

3. Mempermudah penyusunan laporan keuangan 

4. Mempermudah pemeriksaan kembali secara berkala 

5. Informasi keuangan yang disajikan lebih jelas 

Yang termasuk manfaat jurnal khusus ditunjukan pada nomor ……. 

c. 1,2,3, dan 4 

d. 1,2,4, dan 5 



 

 
 

e. 2,3,4, dan 5 

f. 1,3,4, dan 5 

g. 1,2,3, dan 5 

3. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan terdiri dari beberapa jenis. Tiap – 

tiap transaksi yang sejenis dan sering terjadi proses pencatatannya dilakukan 

dalam jurnal khusus. Adapun jurnal khusus yang diperlukan untuk pencatatan 

dari berbagai jenis transaksi tersebut adalah sebagai berikut, kecuali…… 

a. Jurnal pembelian 

b. Jurnal penjualan  

c. Jurnal penyesuaian 

d. Jurnal pengeluaran kas 

e. Jurnal penerimaan kas 

4. Di bawah ini merupakan ciri dari jurnal khusus, kecuali……. 

a. Digunakan oleh perusahaan dagang besar 

b. Pencatatan dilakukan dengan mengelompokan transaksi yang sejenis 

c. Posting dilakukan secara kolektif dan berkala 

d. Digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi secara kronologis 

e. Bentuknya berlajur – lajur  

5. Jika terjadi transaksi pembelian yang dikembalikan karena tidak sesuai 

dengan pesanan, transaksi tersebut dicatat dalam jurnal…… 

a. Penerimaan kas 

b. Pembelian 

c. Pengeluaran kas 

d. Penjualan 

e. Memorial/Umum  

6. Transaksi – transaksi berikut yang dicatat dalam jurnal umum adalah…… 

a. Pembelian perlengkapan secara kredit 

b. Penjualan barang dagangan secara tunai 

c. Pembelian perlengkapan secara tunai 

d. Penjualan barang dagangan secara kredit 

e. Pengambilan barang dagangan untuk keperluan pemilik 

7. Dalam jurnal penerimaan kas, jika terjadi transaksi yang menyangkut akun 

yang tidak mempunyai kolom khusus dicatat dalam kolom….. 

a. Serba – serbi    d.  Piutang 

b. Potongan    e. Peralatan  

c. Kas 

8. Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang 

secara kredit adalah ... 

a. Jurnal pembelian  

b. Jurnal pengeluaran kas 

c. Jurnal penyesuaian 



 

 
 

d. Jurnal penjualan  

e. Jurnal penerimaan kas 

9. Dari transaksi berikut yang dicatat dalam jurnal pembelian adalah…… 

a. Dibeli barang dagangan seharga Rp 180.000,00 dengan syarat 2/10, n/30 

b. Dibeli barang dagangan dengan tunai seharga Rp 150.000,00 

c. Diambil barang dagang untuk keperluan keluarga sebesar Rp 500.000,00 

d. Dilunasi faktur 001 atas pembelian barang dagangan bulan lalu sebesar 

Rp 200.000,00 

e. Dibayar uang sewa untuk satu tahun sebesar Rp 700.000,00 

10. Dibayar uang sewa untuk satu tahun sebesar Rp 700.000,00Dibeli barang 

dagangan dengan syarat 2/10, n/30 dari UD “Makmur” seharga Rp. 300.000,-

Jurnal yang dilakukan adalah..... 

a. Pembelian (D), dan utang dagang (K) sebesar Rp. 300.000,-  

b. Pembelian ( K), dan Utang dagang (K) sebesar Rp. 300.000,- 

c. Penjualan (D), dan Piutang dagang (K) sebesar Rp 300.000,- 

d. Pembelian (D), dan Kas (K) sebesar Rp. 300.000,-  

e. Pembelian (K), dan utang dagang (D) sebesar Rp. 300.000,-  

11. Dibeli perlengkapan kantor dari toko Nafa seharga Rp 200.000,00 dengan 

syarat 2/10, n/30. Transaksi tersebut dicatat dalam jurnal pembelian pada 

kolom….. 

a. Utang dagang D, pembelian K 

b. Perlengkapan kantor D, pembelian K 

c. Serba- serbi (perlengkapan) D, utang dagang K   

d. Serba – serbi (pembelian) D, utang dagang K 

e. Pembelian D, perlengkapan kantor K 

12. Diterima kembali barang dagangan atas penjualan kredit sebesar Rp. 

500.000,- karena rusak sebagian. Jurnal transaksi tersebut adalah.... 

a. Retur pembelian  Rp. 500.000,- 

Utang dagang     Rp. 500.000,- 

b. Utang dagang   Rp. 500.000,- 

Piutang dagang   Rp. 500.000,- 

c. Retur penjualan  Rp. 500.000,- 

Piutang dagang   Rp. 500.000,- 

d. Piutang dagang  Rp. 500.000,- 

Retur penjualan    Rp. 500.000,- 

 

e. Retur pembelian  Rp. 500.000,- 

Kas      Rp. 500.000 

13. Kolom – kolom dalam jurnal pengeluaran kas adalah….. 

a. Pembelian (Kredit)   d. Kas (Debet) 

b. Utang dagang (Kredit)  e. Piutang dagang (Debet) 



 

 
 

c. Kas (Kredit) 

14. Dari transaksi- transaksi berikut ini yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas 

adalah transaksi …… 

a. Pelunasan piutang   d. Retur pembelian 

b. Penerimaan piutang   e. Penjualan kredit 

c. Pembelian kredit  

15. Transaksi pembelian barang dagangan seharga Rp 1.750.000,00 dibayar tunai 

Rp 1.500.000,00 dan akan dicatat dalam jurnal pengeluaran kas kolom….. 

a. Pembelian (D) Rp 1.750.000 , Kas (K) Rp 1.750.000 

b. Pembelian (D) Rp 1.750.000 , Kas (K) Rp 1.500.000 , Utang dagang (K) 

Rp 250.000 

c. Pembelian (D) Rp 1.750.000 , Utang dagang (K) Rp 1.750.000 

d. Pembelian (D) Rp 1.500.000 , Utang dagang (K) Rp 1.500.000 

e. Pembelian (D) Rp 1.500.000 , Utang dagang (K) Rp 250.000 

16. Transaksi yang dapat di masukan dalam jurnal pengeluaran kas adalah... 

a. Menerima pendapatan bunga  

b. Membeli barang dagangan secara kredit 

c. Pemilik mengambil barang dagangan untuk prive 

d. Menjual barang dagangan secara tunai 

e. Membeli barang dagangan secara tunai. 

17. Dibayar sewa kantor sebesar Rp 2.500.000,00 tunai, transaksi tersebut dicatat 

dalam jurnal pengeluaran kas pada kolom…… 

a. Serba serbi (beban sewa) D, utang K 

b. Serba serbi (beban sewa) D, piutang K 

c. Kas D, beban sewa K 

d. Serba serbi (beban sewa) D, kas K 

e. Piutang D, kas K 

18. Dikirim nota debet untuk barang yang telah dikirimkan kembali senilai 

Rp2.000.000,00. Hal tersebut akan dicatat dalam jurnal …. 

a. jurnal pembelian 

b. jurnal penjualan 

c. jurnal penerimaan kas 

d. jurnal pengeluaraan kas 

e. jurnal umum 

 

 

 

19. Dijual barang dagangan kepada Tn. Tono Rp 1.200.000,00 syarat 2/10, n/45 

dicatat dalam jurnal penjualan sebesar….. 

a. Piutang dagang D  Rp 1.200.000,00 ; penjualan K Rp 1.200.000,00 

b. Piutang K Rp 1.200.000,00 ; penjualan D Rp 1.200.000,00 

c. Kas D Rp 1.200.000,00 ; penjualan K Rp 1.200.000,00 

d. Kas K Rp 1.200.000,00 ; penjualan D Rp 1.200.000,00 



 

 
 

e. Kas K Rp 1.200.000,00 ; piutang dagang D Rp 1.200.000,00 

20. Penjualan barang dagangan secara kredit dicatat dalam jurnal….. 

a. Penjualan, dicatat dalam lajur kas dan penjualan 

b. Penjualan, dicatat dalam lajur utang, dan penjualan 

c. Penjualan, dicatat dalam lajur piutang dan penjualan 

d. Penerimaan kas, dicatat dalam lajur piutang , dan penjualan 

e. Penerimaan kas, dicatat dalam lajur kas, dan penjualan 

21. Diterima piutang usaha Rp 2.400.000,00 dengan potongan 5 % transaksi 

tersebut dicatat dalam jurnal penerimaan kas, akun piutang dagang dicatat 

sebesar….. 

a. Rp  2.280.000,00 D   d. Rp 120.000,00 K 

b. Rp  2.400.000,00 K   e. Rp 120.000,00 D 

c. Rp  2.400.000,00 D 

22. Dikirim kembali barang yang sudah dibeli secara kredit seharga Rp. 

350.000,- dari UD. Sinar Jaya. Jurnal transaksi tersebut adalah.... 

a. Utang dagang    Rp. 350.000,- 

Retur pembelian    Rp. 350.000,- 

b. Retur pembelian   Rp. 350.000,- 

Utang dagang     Rp. 350.000,- 

c. Retur penjualan  Rp. 350.000,- 

Piutang dagang    Rp. 350.000,- 

d. Piutang dagang  Rp. 350.000,- 

Retur penjualan    Rp. 350.000,- 

e. Prive     Rp. 350.000,- 

Kas      Rp. 350.000,- 

23. Dibeli barang dagangan dari Toko Wijaya seharga Rp. 2.700.000,-  dengan 

syarat 2/10, n/30. Maka jurnalnya adalah ..... 

a. Kolom pembelian (D) Rp. 2.700.000,-  dan kolom serba-serbi (K) Rp. 

2.700.000,-   

b. Kolom serba-serbi (D) Rp. 2.700.000,-  dan kolom pembelian (K) Rp. 

2.700.000,-   

c. Kolom pembelian (D) Rp. 2.700.000,-   dan kolom utang dagang (K) Rp. 

2.700.000,-   

d. Kolom utang dagang (D) Rp. 2.700.000,-   dan kolom pembelian (K) Rp. 

2.700.000,-   

e. Kolom pembelian (D) Rp. 2.700.000,-   dan kolom Perlengkapan (K) Rp. 

2.700.000,-   

24. Dibayar sewa kantor bulan  april sebesar Rp. 750.000,- transaksi ini dicatat 

dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencatat...... 

a. Kolom serba serbi, Beban sewa (D) Rp 750.000 dan kolom utang dagang 

(K) Rp 750.000 



 

 
 

b. Kolom serba serbi, Beban sewa (D) Rp 750.000 dan kolom Kas (K) Rp 

750.000 

c. Kolom serba serbi, Beban sewa (K) Rp 750.000 dan kolom utang dagang 

(D) Rp 750.000 

d. Kolom Kas (D) Rp 750.000 dan kolom serba serbi, Beban sewa (K) Rp 

750.000 

e. Kolom utang dagang (D) Rp 750.000 dan kolom Kas (K) Rp 750.000 

25. Dijual dengan kredit barang dagangan kepada CV. Nusantara seharga Rp. 

1.800.000,- dengan faktur nomor 021. Maka jurnalnya adalah...... 

a. Kolom penjualan (D) Rp. 1.800.000, dan kolom serba-serbi (K) 

Rp1.800.000 

b. Kolom piutang dagang (D) Rp. 1.800.000, dan kolom serba-serbi (K) Rp 

1.800.000 

c. Kolom piutang dagang (D) Rp. 1.800.000,  dan kolom penjualan (K) Rp. 

1.800.000 

d. Kolom penjualan (D) Rp. 1.800.000, dan kolom piutang dagang (K) Rp. 

1.800.000 

e. Kolom serba-serbi (D) Rp. 1.800.000 , dan kolom piutang dagang (K) 

Rp. 1.800.000 



 

 
 

Lampiran 19 

KUNCI JAWABAN SOAL PRE TEST/ POST TEST 

 

1. A    11.  C    21.  B 

2. B    12.  D    22.  A 

3. C    13.  C    23.  C 

4. D    14.  B    24.  B 

5. E    15.  B    25.  C 

6. E    16.  E     

7. A    17.  D     

8. A    18.  E     

9. A    19.  A     

10. A    20.  C 



 

 
 

Lampiran 20 

Data Hasil Pre  Test 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

No 

Kelas Eksperimen 

 (XII IPS 2) 

Kelas Kontrol  

(XII IPS 3) 

Kode Nilai Kode Nilai 

1 E-01 68 K-01 75 

2 E-02 70 K-02 70 

3 E-03 65 K-03 68 

4 E-04 65 K-04 65 

5 E-05 68 K-05 74 

6 E-06 68 K-06 71 

7 E-07 70 K-07 56 

8 E-08 72 K-08 71 

9 E-09 73 K-09 68 

10 E-10 70 K-10 78 

11 E-11 72 K-11 68 

12 E-12 65 K-12 71 

13 E-13 73 K-13 68 

14 E-14 65 K-14 86 

15 E-15 75 K-15 70 

16 E-16 70 K-16 67 

17 E-17 74 K-17 70 

18 E-18 63 K-18 58 

19 E-19 65 K-19 74 

20 E-20 70 K-20 60 

21 E-21 83 K-21 73 

22 E-22 65 K-22 70 

23 E-23 65 K-23 63 

24 E-24 56 K-24 68 

25 E-25 70 K-25 65 

26 E-26 73 K-26 75 

27 E-27 70 K-27 68 

28 E-28 60 K-28 70 

29 E-29 63 K-29 57 

30 E-30 67 K-30 75 

31 E-31 70 K-31 75 

32    K-32 68 

33    K-33 70 



                                                                                           

 
 

Lampiran 21 

 

Uji Normalitas dan Uji Homogenitas Pre Test 
 

NPar Tests 
 
 
 
One Sample Kolmogorov Smirnov Test 

  Pre_Eks Pre_K 

N 31 33 

Normal Parameters
a
 Mean 68.4839 69.2424 

Std. Deviation 5.04560 6.09831 

Most Extreme Differences Absolute .134 .177 

Positive .124 .114 

Negative -.134 -.177 

Kolmogorov-Smirnov Z .747 1.016 

Asymp. Sig. (2-tailed) .632 .253 

a. Test distribution is normal 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

pre_test 
   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.303 1 62 .584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 
 

Lampiran 22 

Uji Perbedaan Dua Rata – Rata ( Nilai Pre Test ) 

  

T-Test 
 

 
 
 
 

 

 

Independent Samples Test 

   pre_test 

   Equal variances 

assumed 

Equal variances 

not assumed 

Levene's Test for Equality 

of Variances 

F .303  

Sig. .584  

t-test for Equality of Means t -.540 -.543 

df 62 61.050 

Sig. (2-tailed) .591 .589 

Mean Difference -.75855 -.75855 

Std. Error Difference 1.40410 1.39577 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower -3.56530 -3.54953 

Upper 2.04819 2.03242 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

pre_test eksperimen 31 68.4839 5.04560 .90622 

kontrol 33 69.2424 6.09831 1.06158 



                                                                                           

 
 

Lampiran 23 

Data Hasil Post -Test 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Kelas Eksperimen 

 ( XII IPS 2 ) 

Kelas Kontrol 

(XII IPS 3 ) 

Kode Nilai Kode Nilai 

1 E-01 89 K-01 87 

2 E-02 90 K-02 80 

3 E-03 91 K-03 75 

4 E-04 80 K-04 78 

5 E-05 83 K-05 80 

6 E-06 80 K-06 78 

7 E-07 90 K-07 65 

8 E-08 87 K-08 89 

9 E-09 90 K-09 80 

10 E-10 93 K-10 90 

11 E-11 87 K-11 83 

12 E-12 94 K-12 80 

13 E-13 83 K-13 78 

14 E-14 80 K-14 93 

15 E-15 94 K-15 83 

16 E-16 91 K-16 78 

17 E-17 93 K-17 83 

18 E-18 83 K-18 68 

19 E-19 87 K-19 85 

20 E-20 86 K-20 78 

21 E-21 97 K-21 85 

22 E-22 80 K-22 75 

23 E-23 87 K-23 78 

24 E-24 74 K-24 80 

25 E-25 89 K-25 75 

26 E-26 93 K-26 87 

27 E-27 80 K-27 78 

28 E-28 83 K-28 80 

29 E-29 86 K-29 75 

30 E-30 83 K-30 83 

31 E-31 85 K-31 87 

32   K-32 75 

33  - K-33 83 



                                                                                           

 
 

Lampiran 24 

Uji Normalitas dan Homogenitas Post Test 

 
NPar Tests 
 
Descriptive Statistics 

 

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Post_Eks 31 86.7097 5.38636 74.00 97.00 

Post_K 33 80.3636 5.88864 65.00 93.00 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Post_Eks Post_K 

N 31 33 

Normal Parameters
a
 Mean 86.7097 80.3636 

Std. Deviation 5.38636 5.88864 

Most Extreme Differences Absolute .109 .132 

Positive .109 .131 

Negative -.084 -.132 

Kolmogorov-Smirnov Z .758 .609 

Asymp. Sig. (2-tailed) .614 .852 

a. Test distribution is normal 

Oneway 

 
Descriptives 

 

N Mean 
Std. 

Deviation Std. Error 

95% Confidence Interval 
for Mean 

Minimum Maximum  Lower Bound Upper Bound 

eksperimen 31 86.7097 5.38636 .96742 84.7339 88.6854 74.00 97.00 

kontrol 33 80.3636 5.88864 1.02508 78.2756 82.4517 65.00 93.00 

Total 64 83.4375 6.45344 .80668 81.8255 85.0495 65.00 97.00 

 

 
Test of Homogeneity of Variances 

post_test    

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.005 1 62 .947 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 
 

Lampiran 25 

Uji Perbedaan Dua Rata – Rata ( Nilai Post Test ) 

  
 

T-Test 
 

 
 
 

 
 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

post_

test 

Equal 

variances 

assumed 

.005 .947 4.490 62 .000 6.34604 1.41349 3.52052 9.17156 

Equal 

variances not 

assumed 

  

4.502 61.959 .000 6.34604 1.40950 3.52845 9.16363 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Group Statistics 

 
kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

post_test eksperimen 31 86.7097 5.38636 .96742 

kontrol 33 80.3636 5.88864 1.02508 



                                                                                           

 
 

Lampiran 26 

 

Uji Perbedaan Dua Sampel Berpasangan (Paired Sample T test) 

Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
1. Kelas Eksperimen 

 
T- test 
 

 

 
 
 

Paired Samples Test 

  
Paired Differences 

T df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Pair 
1 

pre_test_eks - 
post_test_eks 

-
1.8225

8E1 
4.39477 .78932 -19.83782 -16.61379 

-
23.090 

30 .000 

 

2. Kelas Kontrol 

 
 
 
 

 

 

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pre_test_eks 68.4839 31 5.04560 .90622 

post_test_eks 86.7097 31 5.38636 .96742 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 pre_test_K 69.2424 33 6.09831 1.06158 

post_test_K 81.6667 33 5.01664 .87328 
Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T df 
Sig. (2-
tailed) 

  

Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 
1 

pre_test_K - 
post_test_K 

-1.24242E1 3.78344 .65861 -13.76579 -11.08269 -18.864 32 .000 



                                                                                           

 
 

Lampiran 27 

 

Deskriptif Data Pre Test dan Post Test 

 

Descriptive Statistics 

 
N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Pre_Eks 31 68.4839 5.04560 56.00 83.00 

Pre_K 33 69.2424 6.09831 56.00 86.00 

Post_Eks 31 86.7097 5.38636 74.00 97.00 

Post_K 33 80.3636 5.88864 65.00 93.00 

 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 
 

Lampiran 28 

 

DAFTAR KELOMPOK KELAS EKSPERIMEN 

 

Kelompok 1     Kelompok 2 

1. Agazeta Valderama   1. Citra Utami Ayuning M 

2. Irsyad Anwar    2. David Hasiholan Sinaga 

3. Mas Aditia N.    3. Dwi Adha Meilandi 

4. Milatina Laksmita D.   4. Radha Irjayani 

5. Nanda Septiani Eka P.   5. Satrio Arga Effendi 

 

Kelompok 3     Kelompok 4 

1. Ahmad Hardi Putra W.   1. Dennis Ginanjar  

2. Iqbal Suryadi Putra    2. Heidy Arvito Nugroho 

3. Ris Afriyanti    3. Laini Inayatullah 

4. Salim Maisaroh    4. Vini Astika Utami 

5. Tyar Lutfhi P.    5. Zaka Arditya M. 

 

Kelompok 5     Kelompok 6 

1. Chris Bayu Arbiyanto   1. Deden Harmawan 

2. Hegar Sandy Pradana   2. Dimas Ilham A. 

3. Intan Prawesti    3. Emilda Rozac Oktaria 

4. Okky Wahyuningsih   4. Isniana Asriani 

5. M. Danang Aditiar    5. Luthfi Abdurrahman 

      6. Naili Fatmala 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 
 

Lampiran 29 

LEMBAR SOAL DISKUSI KELOMPOK 

Perusahaan dagang Sumber Rejeki selama bulan Desember 2010 terjadi transaksi 

transaksi sebagai berikut : 

Desember 1  Dibayar sewa tempat usaha bulan Desember sebesar Rp 600.000,00 

3  Dibeli barang dagang dari PT Surya sebesar Rp 1.750.000,00 dengan 

syarat 3/15, n/60 

       4  Dibeli peralatan secara kredit dari toko Maju seharga Rp 1.600.000 

5 Dijual kepada PD Ramai barang dagang seharga Rp 550.000 faktur 

No.201 dengan 2/15, n/60 

7 Dibayar dengan cek No. 151 sebesar Rp 76.500,00 untuk macam -

macam biaya penjualan 

8 Diterima kredit memo dari PT Surya atas barang yang dikembalikan 

kepadanya sebesar Rp 56.000.000 

9 Dijual barang dagang kepada Fa Rapi faktur No. 202 seharga Rp 

1.540.000 dengan syarat 2/15, n/60 

10 Dibayar dengan cek No. 154 sebesar Rp 2.800.000 kepada PD Sari   

Wangi sebagai pelunasan faktur sebesar Rp 2.980.000 

11 Dijual kepada CV Baru barang dagang seharga Rp 2.338.000 faktur  

No. 203 syarat 2/15, n/30 

13 Diterima kembali barang yang dijual kepada CV Baru tanggal 11 

Desember karen rusak seharga Rp 130.000,00 

15 Diterbitkan cek No. 153 untuk PT Surya sebagai pelunasan 

fakturnya tanggal 3 desember 2010 

17 Dikeluarkan cek No. 154 untuk pembelian tunai barang dagang 

senilai Rp 250.000,00 

18 Penjualan secara tunai barang dagang senilai Rp 4.400.000,00 

19 Menerima cek sebesar Rp 18.500.000 atas pengembalian barang 

dagang yang dibeli secara tunai 



                                                                                           

 
 

20 Dikeluarkan cek No. 115 sebesar Rp 132.000 untuk macam –macam 

beban umum 

23 Dibeli secara kredit perlengkapan kantor sebesar Rp 21.700,00 dan 

perlengkapan toko sebesar Rp 38.500,00 dari Toko Maju 

24 Dibayar dengan cek No. 156 sebesar Rp 218.500,00 untuk 

pemasangan iklan bulan desember 

26 Dijual kepada UD Kita barang dagang sebesar Rp 1.500.000 faktur 

No. 204 syarat pembayaran 2/15, n/60 

27 Diterima cek dari CV Baru sebagai pelunasan faktur kita No.203 

tanggal 11 Desember 2010 

28 Dikelurkan cek No.158 sebesar Rp 750.000,00 untuk keperluan 

Tuan Karim sebagai pemilik PD Sumber Rejeki 

29 Penjualan tunai sebesar Rp 2.925.000,00 

31 Dibayar untuk gaji bagian kantor sebesar Rp 620.000,00 dan gaji 

bagian penjualan sebesar Rp 165.000,00 

 

Dari data dia atas, Catatlah transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal berikut ! 

1. Jurnal penjualan 

2. Jurnal penerimaan kas 

3. Jurnal pembelian 

4. Jurnal pengeluaran kas 

5. Jurnal Umum   

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 
 

Lampiran 30 

SOAL KUIS 

 

1. Jelaskan pengertian dan macam – macam jurnal khusus! 

2. Jelaskan perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus! 

3. Catatlah transaksi dari “UD Langgeng Jaya” berikut ini ke dalam jurnal 

khusus :  

April 5  Dibeli barang dagangan dari PT. Unilever Rp 750.000,00 tunai 

         7 Dibeli barang dagangan dari PT. Indofood Rp 1.000.000,00 2/10,n/30 

        10  Dijual barang dagangan  pada Toko Laris Rp 800.000,00 2/10,n/30 

        13 Dikirim kembali barang dagangan yang telah dibeli secara kredit dari 

Toko Nirwana  Rp 300.000,00 

        15  Dibeli barang dagangan secara tunai Rp 1.200.000,00 

        17  Diterima tagihan dari Toko Laris atas penjualan tanggal 10 April lalu 

   20  Dijual barang dagangan kepada Toko Maju secara tunai Rp 750.000 

  24 Diterima kembali barang yang sudah dijual karena rusak seharga    

Rp100.000,00  

   27 Dibayar upah pegawai Rp 500.000,00 

29 Dibeli barang dagangan dari PT Mayora Rp 1.400.000,00 dengan 

syarat 2/10, n/30 

 

 

 

 



                                                                                           

 
 

Lampiran 31 

 

HASIL NILAI DAN PENGHARGAAN KELOMPOK 

NAMA KELOMPOK ND NK NP NP/JO 
Nilai 

Kelompok 
Kategori 

KELOMPOK 1             

1.   Agazeta Valderama 68 80 30 

120/5 24 HEBAT 

2.   Irsyad Anwar 75 83 20 

3.   Mas Aditia N. 65 80 30 

4.   Milatina Laksmita D. 70 95 20 

5.   Nanda Septiani Eka P. 65 75 20 

KELOMPOK 2             

1. Citra Utami Ayuning M 65 80 30 

140/5 28 SUPER 

2. David Hasiholan Sinaga 68 80 30 

3. Dwi Adha Meilandi 73 90 30 

4. Radha Irjayani 70 80 20 

5. Satrio Arga Effendi 60 85 30 

KELOMPOK 3             

1.   Ahmad Hardi Putra W. 70 80 20 

110/5 22 HEBAT 

2.   Iqbal Suryadi Putra 65 75 20 

3.   Ris Afriyanti 73 80 20 

4.   Salim Maisaroh 70 80 20 

5.   Tyar Lutfhi P. 63 80 30 

KELOMPOK 4             

1. Dennis Ginanjar  70 80 20 

120/5 24 HEBAT 

2. Heidy Arvito Nugroho 65 75 20 

3. Laini Inayatullah 74 100 30 

4. Vini Astika Utami 67 75 20 

5. Zaka Arditya M. 70 90 30 

             



                                                                                           

 
 

KELOMPOK 5 

1.   Chris Bayu Arbiyanto 65 85 30 

120/5 24 HEBAT 

2.   Hegar Sandy Pradana 72 80 20 

3.   Intan Prawesti 73 90 30 

4.   Okky Wahyuningsih 56 75 30 

5.   M. Danang Aditiar 83 80 10 

KELOMPOK 6             

1. Deden Harmawan 68 85 30 

150/6 25 SUPER 

2. Dimas Ilham A. 72 80 20 

3. Emilda Rozac Oktaria 70 80 20 

4. Isniana Asriani 70 78 20 

5. Luthfi Abdurrahman 63 80 30 

6. Naili Fatmala 65 85 30 

 

Keterangan: 

ND      = Nilai Dasar (Nilai Pre-test)   

NK      = Nilai Kuiz 

NP       = Nilai Perkembangan 

JO       = Jumlah Orang 

          



                                                                                           

 
 

Lampiran 32 

Rekapitulasi Aktivitas Siswa Kelompok Eksperimen 

No 

Aktivitas siswa Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Dilakukan Penilaian Dilakukan Penilaian Dilakukan Penilaian  

Ya Tidak 1 2 3 4 Ya Tidak 1 2 3 4 Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru.              

  

   

2 
Siswa bekerja sama dengan baik dalam 

diskusi 

             

  

   

3 
Siswa bertanya pada teman atau guru 

tentang materi yang belum dipahami 

             

  

   

4 
Kemampuan siswa menganalisis masalah 

(soal) untuk mencari penyelesaiannya 

             

  

   

5 Siswa aktif menjawab pertanyaan              

  

   

6 
Siswa sungguh - sungguh dalam 

mengerjakan penugasan 

             

  

   

7 
Siswa mengerjakan penugasan dengan tepat 

waktu. 

             

  

   

8 
Siswa memahami materi dan mampu 

menyelesaikan latihan soal  

              

 

   

Jumlah   

 Persentase   

 
Contoh Perhitungan : 

Skor maksimal  = aspek yang dinilai x 4 

    = 8 X 4 

    = 32 

 

Prosentase (%)  =  X 100% 

 



                                                                                           

 
 

Lampiran 33 

Rekapitulasi Aktivitas Siswa Kelompok Kontrol 
 

No 

Aktivitas siswa Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan III 

Dilakukan Penilaian Dilakukan Penilaian Dilakukan Penilaian  

Ya Tidak 1 2 3 4 Ya Tidak 1 2 3 4 Ya Tidak 1 2 3 4 

1 Siswa memperhatikan penjelasan guru.              

  

   

2 
Siswa bekerja sama dengan baik dalam 

diskusi 

             

  

   

3 
Siswa bertanya pada teman atau guru 

tentang materi yang belum dipahami 

             

  

   

4 
Kemampuan siswa menganalisis masalah 

(soal) untuk mencari penyelesaiannya 

             

  

   

5 Siswa aktif menjawab pertanyaan              

  

   

6 
Siswa sungguh-sungguh dalam 

mengerjakan penugasan 

             

  

   

7 
Siswa mengerjakan penugasan dengan tepat 

waktu. 

             

  

   

8 
Siswa memahami materi dan mampu 

menyelesaikan latihan soal  

              

 

   

Jumlah   

 Persentase   

 
Contoh Perhitungan : 

Skor maksimal  = aspek yang dinilai x 4 

    = 8 X 4 

    = 32 

 

Prosentase (%)  =  X 100%       



                                                                                           

 
 

Lampiran 34 

Analisis Statistik Deskriptif 

Hasil Pengamatan Aktivitas  Siswa 

 
Penentuan skor untuk lembar keaktivan siswa klasikal adalah sebagai berikut : 

Skor     keterangan 

4  Banyaknya siswa yang melakukan aktivitas > 75% 

3  Banyaknya siswa yang melakukan aktivitas diantara 51%-75 

2  Banyaknya siswa yang melakukan aktivitas diantara 26%-50% 

1  Banyaknya siswa yang melakukan aktivitas ≤ 25% 

 

Cara menyusun Tabel kategori deskriptif persentase untuk aktivitas siswa adalah 

sebagai berikut : 

1)  Menetapkan persentase tertinggi  =  (4:4) x 100% = 100%  

2)  Menetapkan persentase terendah =  (1:4) x 100% = 25%  

3)  Menetapkan rentangan persentase= 100% - 25% = 75%  

4)  Menetapkan kelas interval             =  4 

5)  Panjang kelas interval         = 75% : 4   = 18% 

Tabel : Kategori Deskriptif Persentase keaktifan siswa 

No Interval persentase Interval Skor 

Aktivitas Siswa 

Kriteria 

1 82% - 100% 27 – 32 Sangat aktif 

2 63% - 81 % 21 – 26 Aktif 

3 44 % - 62 %  15 – 20 Cukup aktif 

4 25% - 43 %    8 – 14 Kurang aktif 

Sumber : Data yang telah diolah 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 
 

Hasil Analisis Pengamatan Aktivitas Siswa 

Pertemuan 
Kelas Eksperimen  Kelas Kontrol 

% Kriteria % Kriteria 

Pertemuan 1 43,75 % Kurang Aktif 43,75  % Kurang Aktif 

Pertemuan 2 75 % Aktif  59,38 % Cukup Aktif 

Pertemuan 3 84,38 % Sangat Aktif 71,88% Aktif 

Sumber : Data penelitian yang diolah, 2011 
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Lampiran 35 

Dokumentasi Pembelajaran Kelas Eksperimen 
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Dokumentasi Pembelajaran Kelas Kontrol 
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Lampiran 36 (Surat Ijin Penelitian) 
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Lampiran 37 (Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


