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ABSTRAK 

 

Sukorini, Dewi. 2009. Studi Komparasi Hasil Belajar Akuntansi Melalui 
Pembelajaran Kooperatif Antara Metode Think Pair Share (TPS) Dengan Metode 
Teams Assisted Individualization (TAI)  Pada  SMK PGRI 1 Mejobo Kudus. Prodi 
Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Dra. Margunani, M.P. Dan 
Dra. Sri Kustini. 
 
Kata Kunci: Metode Think Pair Share (TPS), Metode Teams Assisted 

Individualization (TAI) dan Hasil Belajar 
 
 Pembelajaran kooperatif tipe TPS merupakan jenis pembelajaran yang 
dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Sedangkan pembelajaran 
kooperatif tipe TAI merupakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa, siswa 
ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil (4 sampai 5) yang heterogen dan 
dilanjutkan pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang memerlukan. 
Permasalahan dalam penelitian ini apakah ada perbedaan hasil belajar akuntansi 
dengan menggunakan  pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan pembelajaran 
kooperatif tipe TAI pada SMK PGRI 1 Mejobo Kudus. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui perbedaan hasil pembelajaran akuntansi antara penggunaan 
pembelajaran kooperatif tipe TPS dengan pembelajaran kooperatif tipe TAI dan 
untuk mengetahui metode mana yang lebih sesuai antara pembelajaran kooperatif 
tipe TPS dengan pembelajaran kooperatif tipe TAI pada SMK PGRI 1 Mejobo 
Kudus. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X akuntansi SMK PGRI 1 
Kudus, dengan jumlah 126 siswa. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan 
tehnik Purposive Sampling. Pengambilan sampel berdasarkan pola M-S 
(Matching by Subject). Diperoleh kelompok eksperimen 1 berjumlah 42 siswa 
menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TAI sedangkan kelompok eksperimen 
2 berjumlah 42 siswa menggunakan pembelajaran kooperatif tipe TPS. 
Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, 
observasi, tes dan angket. Sebelum pembelajaran dilaksanakan, ketiga kelas 
dianalisis dengan menggunakan uji normalitas, uji homogenitas dan uji analisis 
varians yang diperoleh dari nilai ulangan harian akuntansi. Dari analisis data awal 
ini yaitu untuk mengetahui bahwa ketiga kelas berawal dari keadaan yang sama 
(homogen). Sedangkan data post test digunakan untuk mengetahui hasil belajar 
kelas eksperimen 1 dan eksperimen 2. Berdasarkan uji normalitas data post test 
diketahui data tersebut berdistribusi normal, eksperimen 1 diketahui nilai Asymp. 
Sig (2-tailed) 0,796 > 0,05 level of significant (α), Sedangkan pada eksperimen 2 
nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,526 >0,05   level of significant (α). Uji homogenitas 
data Post Test menunjukkan kedua kelas dalam keadaan homogen karena taraf 
signifikansi sebesar 0,923 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. 

Berdasarkan uji t diperoleh t hitung sebesar 2,221 sedangkan t tabel = 1,99 
sehingga thitung > ttabel maka hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan 
antara  eksperimen 1 dan kelompok 2 ditolak. Dengan demikian ada perbedaan 
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hasil belajar siswa antar eksperimen 1 dan eksperimen 2. Dari hasil Post Test  
diperoleh nilai rata-rata  eksperimen 1 yaitu 82,62 dan nilai rata-rata eksperimen 2 
yaitu 79. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe 
TAI lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran kooperatif tipe TPS. Oleh 
karena itu disarankan agar pembelajaran akuntansi dengan pembelajaran 
kooperatif tipe TAI dapat diterapkan guru sebagai pembelajaran untuk 
meningkatkan hasil belajar siswa 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1      Latar Belakang Masalah 

Idealnya pendidikan tidak hanya berorientasi pada masa lalu dan masa 

kini, tetapi sudah seharusnya merupakan proses yang mengantisipasi dan 

membicarakan masa depan. Menurut Buchori (dalam Triyanto 2007: 1) 

mengemukakan pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya 

mempersiapkan para siswanya untuk suatu profesi atau jabatan, tetapi untuk 

menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN No. 20 

Tahun 2003) menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan profesi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilanyang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Munib dkk 

2006 : 33). 

Salah satu masalah yang mendasar dalam dunia pendidikan adalah 

bagaimana usaha untuk meningkatkan proses belajar mengajar sehingga 

memperoleh hasil yang efektif dan efisien. Pendidikan tidak lagi hanya dilihat dari 

dimensi rutinitas, melainkan harus diberi makna mendalam dan bernilai bagi 

perbaikan kinerja pendidikan sebagai salah satu instrumen utama pengembangan 

sumber daya manusia sehingga mempunyai kemampuan kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan menghendaki 



 

 

2

perencanaan dan pelaksanaan yang matang agar hasil yang diharapkan tercapai 

dengan maksimal. 

Pendidikan mencakup kegiatan mendidik, mengajar, dan melatih yaitu 

suatu usaha untuk mentransformasikan nilai-nilai. Dalam kegiatan pembelajaran 

guru dituntut untuk menerapkan suatu metode pembelajaran yang tepat. Metode 

pembelajaran merupakan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas. Dalam penerapan strategi pembelajaran 

guru, tentunya akan memilih metode-metode yang tepat dalam pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan seperangkat peristiwa yang melibatkan antara guru 

dengan siswa, sehingga pelajar memperoleh kemudahan dalam menerima 

pelajaran. Untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat, beberapa yang 

harus dipertimbangkan seperti: karakteristik materi dan siswa dengan harapan 

proses pembelajaran akan lebih variatif, inovatif dan kondusif dalam 

merekontruktif wawasan pengetahuan sehingga dapat meningkatkan aktivitas 

siswa. Perubahan sistem pengajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar yang dapat diterapkan pada semua mata pelajaran, salah satunya mata 

pelajaran akuntansi. 

Akuntansi merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Americat 

Intitute of Certified Public Accountanst (AICPA) mendefinisikan Akuntansi 

merupakan seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan 

dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang 

setidaknya bersifat finansial dan penafsiran hasilnya (Sucipto  2006: 2). Akuntansi 
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sendiri merupakan suatu kegiatan yang bersifat keuangan yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan. 

Akuntansi suatu mata pelajaran yang diajarkan di SMK bertujuan 

membekali siswa agar menjadi lulusan yang paham terhadap sistem pembukuan 

dalam bidang akuntansi. Pemahaman siswa atas konsep-konsep dasar, prinsip, dan 

prosedur akuntansi yang benar yang dapat diterapkan dalam dunia kerja, 

kehidupan sehari-hari maupun untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebagai 

bekal awal dalam dunia kerja, selain tingkat kepandaian seseorang dituntut untuk 

mempunyai keahlian dalam komunikasi sebagai dasar kerja sama serta tingkat 

kreatifitas tinggi.  

Salah satu standar kompetensi awal yang diajarkan dalam mata pelajaran 

akuntansi mengerjakan Persamaan Dasar Akuntansi. Persamaan Dasar  Akuntansi 

merupakan persamaan yang seara global dan terpadu mengambarkan semua 

hubungan yang ada di perusahaan. Menurut Sugiri (2002: 2) Persamaan Dasar 

Akuntansi merupakan hubungan antara kekayaan atau aktiva dengan sumbernya 

(kewajiban dan ekuitas). Hal itu digunakan untuk menjelaskan secara logis bahwa 

setiap terjadi transaksi akan selalu berpengaruh terhadap aktiva, kewajiban dan 

ekuitas. Pesamaan Dasar Akuntansi merupakan materi awal yang harus diberikan 

untuk siswa program keahlian akuntansi yang akan digunakan untuk proses 

pemahaman awal,  sehingga mempermudah untuk memahami materi selanjutnya. 

Dari hasil observasi awal pembelajaran Akuntansi di SMK PGRI 1 

Mejobo Kudus, diperoleh bahwa hasil belajar  Standar kompetensi mengerjakan 
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Persamaan Dasar Akuntansi diperoleh dari dua angkatan yaitu tahun ajaran 

2006/2007 dan 2007/2008  terlihat pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
Daftar Nilai Standar Kompetensi Persamaan Dasar Akuntansi siswa Kelas X 

Tahun Pelajaran 2006/2007 dan 2007/2008 
 
Kelas Tahun 2006/ 2007 Tahun 2007/ 2008  

Kelas Tuntas Tidak Tuntas Rata-Rata  Tuntas Tidak Tuntas Rata-Rata 

X Ak-1 17  26 (60%); 43  52,1 20 24 (55%); 44 69,55 

X Ak-2 22 22 (50%); 44 67,45 17 25 (60%); 42 72, 95 

X Ak-3 18 28 (60%); 46 66,22 25 17 (40%); 42 63,54 

Sumber: Daftar Nilai Guru Semester 1 

Berdasarkan pencapaian hasil yang kurang maksimal di bawah standar 

minimal 70, maka diperlukan solusi untuk membuat  materi Persamaan Dasar  

Akuntansi agar lebih mudah dipahami. Sehingga dalam mempelajari materi 

pembelajaran akuntansi Kompetensi Dasar mencatat transaksi ke dalam 

Persamaan Dasar Akuntansi guru sebagai fasilitator dalam proses belajar 

mengajar dapat menentukan metode pembelajaran yang paling tepat berdasarkan 

karakteristik materi dan karakteristik siswa. Persamaan Dasar Akuntansi  

termasuk materi awal yang harus dipahami sebelum materi selanjutnya. Akuntansi 

dipandang suatu hal yang sulit sehingga pada waktu pembelajaran diperlukan 

suatu strategi pembelajaran yang sesuai. 

Konteks pembelajaran di kelas, aktivitas yang dinyatakan dalam suatu 

tujuan pembelajaran dapat terbentuk dari sejumlah kemampuan. Sebagai contoh 

kemampuan pemecahan masalah Akuntansi. Untuk menjadikan suasana kelas 
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penuh semangat belajar, maka diperlukan sebuah strategi pembelajaran yang 

mendorong siswa berperan aktif dalam belajar dan menciptakan suasana yang 

diperlukan dalam pembelajaran. Pembelajaran kooperatif adalah suasana sistem 

pengajaran yang memberikan kesempatan kepada anak didik untuk bekerja sama 

dengan siswa dalam tugas-tugas terstrukur (Lie 2002: 12). 

Eggen and Kauchak dalam Trianto (2007: 49) menyatakan pembelajaran 

kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran siswa bekerja secara 

berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa variasi dalam metode 

pembelajaran kooperatif yaitu STAD, JIGSAW, Investigasi kelompok (Teams 

Game Tournamests atau TGT), TAI (Teams Assisted Individualization), 

pendekatan struktural yang meliputi Think-Pair-Share (TPS) dan Number Head  

Together (NHT). Dalam penelitian ini digunakan dua metode pembelajaran 

kooperatif yaitu metode pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) dan  

metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Assisted Individualization (TAI). 

Tujuan Pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran 

yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan 

bersama. Pembelajaran kooperatif merupakan usaha untuk meningkatkan 

partisipasi siswa, memfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan 

dan membuat keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan pada 

siswa yang untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa yang berbeda latar 

belakang. 

Kelompok belajar kooperatif merupakan pembelajaran yang terstruktur 

yaitu adanya saling ketergantungan positif, saling membantu, dan saling 
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memberikan motivasi sedang pada kelompok belajar konvensional guru sering 

membiarkan adanya saling menggantungkan pada kelompoknya. Diharapkan 

dengan adanya pembelajaran kooperatif hasil belajar dapat meningkatkan 

kompetensi siswa pada SMK PGRI 1 Mejobo Kudus. Untuk meningkatkan 

pemahaman siswa terhadap materi, maka perlu metode yang dapat menambah 

pemahaman siswa sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa yaitu 

dengan penggunaan  metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

dan metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). 

Metode pembelajaran kooperatif bernaung pada teori konstruktivisme, 

bahwa siswa akan lebih mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika 

mereka saling berdiskusi dengan temannya. Menurut Trianto (2007:13) teori 

konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan 

aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan 

pengetahuan kepada siswa, tetapi siswa harus membangun sendiri pengetahuan di 

dalam benaknya. Penelitian ini menggunakan dua metode pembelajaran kooperatif 

yaitu metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). Yang akan 

diterapkan pada pembelajaran akuntansi kompetensi dasar mencatat transaksi ke 

dalam Persamaan Dasar Akuntansi.  

Objek pembelajaran akuntansi merupakan kelas X akuntansi dan 

dilakukan pada awal pembelajaran. Sehingga dalam menumbuhkan motivasi 
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siswa dan sikap senang terhadap pembelajaran akuntansi diperlukan suatu strategi 

pembelajaran yang dapat melatih siswa dalam membangun sendiri pengetahuan di 

dalam benaknya. Sehingga siswa pada awal pemahaman pembelajaran akuntansi 

dapat lebih mudah dengan adanya mereka saling berdiskusi dengan temannya. 

Frang Lyman (dalam Trianto 2007: 61) menyatakan bahwa metode 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) atau berpikir berpasangan 

berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Metode pembelajaran koperatif tipe Think 

Pair Share (TPS) digunakan untuk menyeimbangkan berpikir kritis siswa dan 

memberikan waktu kepada siswa untuk berfikir dan merespon serta membantu 

satu sama lain. Adapun kelebihan  pembelajaran koperatif tipe Think Pair Share 

(TPS), yaitu: kualitas jawaban siswa lebih baik karena ada waktu berpikir lebih 

banyak, jumlah siswa yang relatif kecil, membuat siswa terlihat aktif, dapat 

menyeimbangkan kemampuan kognitif siswa, meningkatkan rasa saling percaya 

diri, dapat menumbuhkan sikap sosial, dapat memunculkan sikap kerja sama antar 

siswa. Sedangkan kelemahan dalam pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS), yaitu: pembelajaran dalam kelompok terkadang didominasi siswa 

yang pandai, sering terjadi kesalahpahaman, karena perbedaan pendapat, 

memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyimpulkan jawaban yang tepat. 

Metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) menurut Suyitno (2006: 10)  merupakan pembelajaran yang berorientasi 

pada siswa. Dalam Metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI), siswa ditempatkan dalam kelompok kecil (4-5 siswa)  
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yang heterogen dan selanjutnya pemberian bantuan kesulitan belajar siswa secara 

individual bagi siswa yang memerlukan. Bahwa dalam pembelajaran kooperatif 

keberhasilan kelompok sangat diperhatikan, sehingga siswa yang pandai 

bertangungg jawab membantu teman yang kurang pandai dalam kelompok. 

Sebelum pembentukan kelompok, siswa dilatih dalam bekerja dalam kelompok, 

siswa menjadi pendengar yang baik, mendorong teman lain untuk bekerja sama, 

menghargai pendapat orang lain. Dalam satu kelompok, seorang pemimpin 

ditunjuk berdasarkan nilai UAN matematika siswa yang mempunyai nilai lebih 

tinggi dari nilai teman yang lain. Oleh karena itu kegiatan pembelajarannya lebih 

banyak digunakan untuk pemecahan masalah.  

Kelebihan metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI), yaitu: mendorong siswa lebih aktif dalam mengeluarkan 

gagasan, bagi siswa yang kurang pandai terbantu karena adanya bimbingan secara 

individual sedangkan bagi siswa yang pandai dapat mengembangkan 

kemampuannya, meningkatkan rasa tanggung jawab bagi siswa, siswa dapat 

memahami kerja sama dan kebersamaan dalam kelompok. Adapun kelemahan 

dalam pembelajaran pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI), yaitu: pemberian bantuan pada siswa oleh guru tidak dapat dilakukan 

secara optimal, kurangnya kesadaran siswa yang pandai untuk bekerja sama 

dengan yang lain, memerlukan waktu yang culup lama dalam pemberian 

pemahaman kepada siswa secara individual. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang mendukung pengunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan pembelajaran  
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kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) yaitu: Metode pembelajaran 

kooperatif tipe Time Assisted Individualization (TAI) merupakan pembelajaran 

yang berorientasi pada siswa. Telah diadakan beberapa penelitian yang 

menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted Individualization 

(TAI) pada proses belajar mengajar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Retna Kusmaningrum Tahun Pelajaran 2006/2007,  bahwa model pembelajaran 

Kooperatif Tipe TAI  (Time Assisted Individualization) lebih efektif dari pada 

model pengajaran langsung terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII 

SMPN 11 Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007 pada sub pokok bahasan 

jajargenjang dan belah ketupat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Izza 

Zulfana Hidismia Tahun Pelajaran 2006/2007, bahwa melalui pembelajaran 

kooperatif tipe TAI dengan Microsot Power Point lebih efektif dari pada 

pembelajaran ekspositori terhadap aspek pemahaman konsep kelas VII materi 

pokok segi empat MTsN Kudus Tahun Ajaran 2006/2007. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan Sri Handayani Tahun Pelajaran 2006/2007, bahwa nilai rata-rata 

tes kemampuan pemecahan masalah untuk  kelompok eksperimen yang diberi 

pembelajaran kooperatif tipe TAI lebih baik dari pada  kelompok yang tidak 

diberi pembelajaran kooperatif tipe TAI  pada kemampuan pemecahan masalah 

dalam menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat di SMPN 37 

Semarang kelas VII semester II Tahun Pelajaran 2006/2007. 

Metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) merupakan  

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Peni Handayani bahwa 
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melalui penerapan pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis masalah dengan 

media LKS dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pokok 

aritmatika siswa kelas VII semester I SMPN 4 Ambarawa Tahun Pelajaran 

2007/2008. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Evi Joharotun Nafisah Tahun  

Pelajaran 2007/2008, bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa mencapai 

standar ketuntasan dengan penerapan model TPS dan  rata-rata kemampuan 

berpikir kritis pembelajaran TPS pada siswa SMP N 24 Semarang kelas VIII yang 

dikenai model pembelajaran TPS pada materi pokok kubus dan balok lebih baik 

dari pada rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa yang dikenai model 

pembelajaran konvensional. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Ari Yunita Tahun Pelajaran 2006/2007, bahwa kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas eksperimen yang diberi pembelajaran Think Pair Share (TPS) lebih 

baik dari pada kelas eksperimen yang tidak diberi pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) terhadap kemampuan pemecahan masalah materi pokok  bangun ruang sisi 

datar pada siswa kelas VIII semester 2 SMP N 18 Semarang Tahun Pelajaran 

2006/2007. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted 

Individualization (TAI)  dan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam 

penelitian ini peneliti mencoba menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Time Assisted Individualization (TAI)  dan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dapat dijadikan alternatif pembelajaran akuntansi ke 
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dalam Persamaan Dasar Akuntansi sehingga siswa tidak cepat merasa bosan 

dalam belajar. 

SMK PGRI 1 mejobo Kudus merupakan sekolah kejuruan yang membuka 

empat jurusan yaitu Akuntansi, Perkantoran, Pemasaran dan Komputer 

Komunikasi. Jurusan Akuntansi merupakan salah satu jurusan yang ada di SMK 

PGRI 1 Mejobo Kudus. Sistem penjurusan dilaksanakan langsung saat pertama 

kali penerimaan siswa baru sesuai dengan nilai dan minat jurusan yang akan 

diambil. Mata pelajaran Akuntansi merupakan mata pelajaran produktif yang 

memiliki standar kompetensi  yang harus ditempuh untuk kelas X, XI, XII 

Akuntansi. 

Berdasarkan atas alasan atau latar belakang masalah di atas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian perbandingan antara metode pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Team Assisted Individualization (TAI) sebagai upaya ingin meningkatkan hasil 

belajar Akuntansi. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah 

siswa kelas X Akuntansi SMK PGRI 1 Mejobo Kudus. Adapun judul yang 

diajukan adalah “STUDI KOMPARASI HASIL BELAJAR AKUNTANSI 

MELALUI PEMBELAJARAN KOOPERATIF ANTARA METODE THINK 

PAIR SHARE (TPS) DENGAN METODE TEAMS ASSISTED 

INDIVIDUALIZATION (TAI)  PADA  SMK PGRI 1 MEJOBO KUDUS”. 
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2.1       Rumusan Masalah 

Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang 

muncul dalam penelitian  ini adalah: Apakah  ada perbedaan hasil belajar 

Akuntansi dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Assisted 

Individualization (TAI)  pada  SMK PGRI 1 Mejobo Kudus. 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah: 

2 Untuk mengetahui hasil pembelajaran Akuntansi antara penggunaan 

metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan metode  

pembelajaran kooperatif tipe Teams Assisted Individualization (TAI) pada  

pokok bahasan Persamaan Dasar Akuntansi. 

3 Untuk mengetahui metode mana yang lebih sesuai antara metode 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Assisted Individualization (TAI) pada 

pokok bahasan . Persamaan Dasar Akuntansi 

 

4.1      Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu dilihat dari manfaat 

teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis. 
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Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan bagi guru mata pelajaran produktif Akuntansi dalam memilih 

metode mengajar yang sesuai antara metode pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dengan metode pembelajaran kooperatif tipe Teams 

Assisted Individualization (TAI).  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

(1) Melatih siswa untuk aktif dan kreatif 

(2) Memberi suasana baru bagi siswa dalam kegiatan belajar mengajar yang 

diharapkan memberi semangat baru dalam belajar. 

(3) Menumbuhkan kerja sama dalam metode pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Share (TPS) dan metode pembelajaran kooperatif tipe Teams Assisted 

Individualization (TAI). 

(4) Membantu mempermudah siswa dalam menguasai materi sesuai standar 

kompetensi dasar. 

(5) Diharapkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akuntansi dapat 

meningkat. 

b. Manfaat Bagi Guru 

(1) Meningkatkan profesionalitas guru 

(2) Sebagai bahan masukan bagi guru dalam memilih strategi pembelajaran. 

(3) Menambah pengetahuan dan keterampilan guru mengenai metode 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Teams Assisted Individualization (TAI). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Prestasi Belajar 

2.1.1 Teori Belajar 

 Belajar pada hakekatnya adalah suatu proses penting bagi perubahan 

perilaku manusia. Perubahan perilaku sebagai akibat aktivitas belajar yaitu berupa 

hasil belajar. Dalam memperoleh pengertian yang dikemukakan oleh para pakar 

psikologi. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses 

perubahan yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan 

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Slameto 2003: 2). Jadi 

belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan sesorang dari hasil 

pengalamannya sendiri. Sedangkan perubahan yang terjadi dalam aspek-aspek 

kematangan pertumbuhan dan perkembangan tidak termasuk perubahan dalam 

pengertian belajar. 

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para ahli, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

(1). Gagne (dalam Anni 2006: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan 

disposisi atau kecakapan manusia, yang berlangsung selama periode waktu 

tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

(2). Gagne dan Berliner (dalam Anni 2006: 2) menyatakan bahwa belajar 

merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilaku karena hasil 

dari pengalaman. 
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(3). Morgan et.al (dalam Anni 2006: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan 

perubahan relatif permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau 

pengalaman. 

(4). Slavin (dalam Anni 2006: 2) menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan  

individu yang disebabkan oleh pengalaman. 

Dari keempat pengertian yang dikemukan para ahli tersebut tampak bahwa 

konsep tentang belajar mengandung tiga unsur utama: (1) Belajar berkaitan 

dengan perubahan perilaku; (2) Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului 

oleh proses pengalaman; (3) perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif 

permanen. 

Adapun ciri-ciri dari perubahan tingkah laku yang dikemukakan Slameto 

(2003: 2-4) berupa: (1) perubahan terjadi secara sadar; (2) perubahan dalam 

belajar bersifat kontinu dan fungsional; (3) perubahan dalam belajar bersifat 

positif dan aktif; (4) perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara; (5) 

perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah; (6) perubahan mencakup seluruh 

aspek tingkah laku. 

 Berdasarkan pengertian di atas terdapat hal-hal yang penting yang harus 

ada dalam suatu proses pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar tersebut harus ada 

pada saat membelajarkan siswa. Prinsip-prinsip belajar tersebut sebagai berikut 

(Darsono 2000: 27): 

1) Kesiapan belajar 

Sikap guru yang penuh pengertian dan mampu menciptakan situasi kelas yang 

menyenangkan merupakan implikasi dari prinsip belajar kesiapan. 
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2) Perhatian 

Belajar sebagai suatu aktivitas yang kompleks sangat membutuhkan perhatian 

dari siswa yang belajar. Perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang 

menyertai suatu aktivitas yang dilakukan. 

3) Motivasi 

Motif adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong 

orang tersebut melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan (disposisi 

internal). Motivasi adalah motif yang sudah menjadi aktif, saat melakukan 

suatu aktivitas.  

4) Keaktifan siswa 

Siswa harus dipandang sebagai makhluk yang dapat diajar dan mampu belajar. 

Sehingga dengan bantuan guru, siswa harus mampu mencari, menemukan, dan 

menggunakan pengetahuan yang dimilikinya.  

5) Mengalami sendiri 

Prinsip pengalaman sangat penting dalam belajar dan erat kaitannya dengan 

prinsip keaktifan siswa. Siswa yang belajar dengan melakukan sendiri (tidak 

minta tolong orang lain) akan memberikan hasil belajar yang lebih cepat dan 

pemahaman yang lebih mendalam. 

6) Pengulangan 

Menggunakan latihan sebagai bentuk pengulangan siswa terhadap materi 

pelajaran yang diberikan. 
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7) Materi pelajaran yang menantang 

Menimbulkan rasa ingin tahu siswa dengan memberikan materi yang 

menantang atau problematis sehingga siswa aktif belajar. 

8) Balikan dan Penguatan 

Balikan (feed back) adalah masukan yang sangat penting baik bagi siswa 

maupun guru sehingga tahu kekuatan dan kelemahannya. Penguatan 

merupakan suatu tindakan yang menyenangkan yang dilakukan guru terhadap 

siswa yang telah berhasil melakukan suatu tindakan belajar. Pembelajaran 

yang disertai dengan penguatan (reinforcement) membuat siswa mengulangi 

kembali perbuatan yang sudah baik.   

9) Perbedaan individual 

Setiap siswa memiliki kemampuan dan minat yang tidak sama persis sehingga 

seorang guru harus bisa memperhatikan siswa secara individual. 

Beberapa teori belajar yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1). Teori Konstruktivisme 

Teori konstruktivisme (dalam Triyanto 2007: 13) menekankan bahwa 

siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, 

mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila 

aturan-aturan itu tidak lagi sesuai. Sedang Anni (2006: 59) menyatakan bahwa 

belajar lebih dari sekedar mengingat. 
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Von Glaseersfeld ( dalam Sugandi 2006: 40), mengembangkan lebih lanjut 

fungsi kognitif itu dalam mengkonstruksi pengetahuan. Bahwa pembelajaran 

berfungsi membekali kemampuan siswa mengakses berbagai informasi yang 

dibutuhkan dalam belajar. Prinsip belajar konstruktivisme maka dalam 

pembelajarannya nampak ada pergeseran fungsi guru dan buku sumber sebagai 

sumber informasi. Dalam model pembelajaran yang berdasarkan teori 

konstruktivisme ialah pembelajaran kontekstual, kuantum dan kooperatif. 

Pembelajaran kontekstual menurut John Dewe, bahwa pelajar tidak hanya sekedar 

menghafal. Pembelajaran kontekstual merupakan pembelajaran yang mengaitkan 

antara materi yang dianjurkan dengan situasi nyata siswa serta melibatkan tujuh 

pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat 

belajar, pemodelan dan penilaian sebenarnya. 

Sutadi dalam Sugandi (2006: 46) menyatakan pembelajaran kuantum 

merupakan adanya upaya guru untuk mengorganisasikan berbagai interaksi dalam 

proses pembelajaran menjadi cahaya yang melejitkan prestasi belajar, dengan 

menyingkirkan hambatan belajar melalui penggunaan cara dan alat yang tepat, 

sehingga siswa dapat belajar secara mudah dan alami. Triyanto (2007: 42) 

menyatakan pembelajaran kooperatif merupakan sebuah kelompok strategi 

pengajaran yang melibatkan siswa bekerja secara berkolaborasi untuk mencapai 

tujuan bersama. Pembelajaran kooperatif lebih menekankan pada hakikat sosial 

dan penggunaan kelompok sejawat. 

Dalam penelitian ini, teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa 

melalui pembelajaran kelompok lebih banyak memberi kesempatan kepada semua 
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siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan kegiatan belajar. Guru 

dalam proses ini hanya membantu proses penemuan jawaban jika mengalami 

kesulitan. 

2). Teori Piaget  

Perkembangan kognitif sebagian besar dipengaruhi manipulasi dan 

interaksi aktif anak dengan lingkungan. Teori Piaget menekankan bahwa 

perkembangan kognitif  sebagai suatu proses dimana anak secara aktif 

membangun sistem makna dan pemahaman realita melalui pengalaman-

pengalaman dan interaksi mereka. Menurut Piaget, setiap individu pada saat 

tumbuh mulai bayi  yang baru dilahirkan sampai menginjak usia dewasa 

mengalami empat tingkatan perkembangan kognitif. Pertama, tahap sensorimotor 

(lahir-2 tahun) mulai terbentukknya konsep dan kemajuan gradual, kedua, tahap 

praoperasional (2-7 tahun) memiliki pemikiran yang masih egosentris dan 

sentrasi, ketiga, tahap operasi kongkrit (7-11 tahun) pemikiran tidak lagi sentrasi 

tetapi desentrasi, dan pemecahan masalah tidak begitu dibatasi oleh 

keegosentrian; keempat, tahap operasi formal (11-dewasa) pemikiran abstrak dan 

murni simbolis mungkin dilakukan. 

Teori Piaget (dalam Triyanto 2006:16) dalam model pembelajaran 

menekankan bahwa perkembangan kognitif sebagian besar bergantung kepada 

seberapa jauh anak aktif memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungan. 

implikasi model pembelajaran menuntut teori Piaget (1) memusatkan perhatian 

pada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar hasilnya, (2) memperhatikan 
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peranan pelik dari insiatif anak, keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

(3) memaklumi adanya perbedaan imdividual dalam hal kemajuan perkembangan. 

Dalam hal ini, teori Piaget menekankan bahwa proses pembelajaran adalah 

guru memperkenalkan informasi yang melibatkan siswa menggunakan konsep-

konsep, memberikan waktu yang cukup untuk menemukan ide-ide dengan  

menggunakan pola-pola berpikir formal. 

3). Teori belajar John Dewey 

John Dewey (dalam Triyanto 2006:17) menekankan metode refletif 

didalam memecahkan masalah, yaitu suatu proses berpikir aktif, hati-hati, yang 

dilandasi proses berpikir kearah kesimpulan yang denifitif melalui lima langkah: 

(1) mengenali masalah, (2) siswa akan menyelidiki dan menganalisa kesulitannya, 

(3) menghubungkan analisanya satu sama lain, (4) kemudian menimbang 

kemungkinan jawaban, (5) mempraktikkan salah satu kemungkinan untuk 

membuktikan betul tidaknya pemecahan masalah. 

Dalam penelitian ini, teori pengajaran John Dewey merupakan kegiatan 

pemecahan masalah dengan bekerja dalam kelompok kecil. Melalui pembelajaran 

kelompok ini, bahwa pentingnya bekerja sama, dengan bekerja sama memberikan 

pengalaman dan pengalaman memimpin orang berpikir,  sehingga dapat bertindak 

bijaksana dan benar. 

4). Teori Belajar David Ausebel 

Belajar menurut Ausebel (dalam Triyanto 2006:25) merupakan belajar 

bermakna. Belajar bermakna merupakan suatu proses dikaitkannya informasi baru 

pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. 
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Faktor yang paling penting yang mempengaruhi belajar ialah apa yang telah 

diketahui siswa. Dalam teori Ausebel menekankan hakekat belajar bermakna 

berarti membantu siswa menanamkan pengetahuan baru dari suatu materi, sangat 

diperlukan konsep-konsep awal yang sudah dimiliki siswa yang berkaitan dengan 

konsep yang akan dipelajari. Dalam hal ini, teori Ausebel berubungan erat dengan 

hasil diskusi kelompok, dan mereka akan mengaitkan dengan pengertian-

pengertian yang telah mereka miliki sebelumnya. 

5). Teori Belajar Brunner 

Teori Brunner (dalam Triyanto 2006: 26) menekankan hakekat belajar 

penemuan (Discoveri Learning). Brunner menganggap bahwa belajar penemuan 

sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, dan dengan 

dirinya memberi hasil yang paling baik. Menurut Brunner (dalam Slameto 2003: 

11) dalam proses belajar mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa, dan 

mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan. Dalam hal ini, teori 

Brunner ini berhubungan dalam pembelajaran kelompok yang terbagi dalam 

berbagai macam kemampuan sehingga dalam pemecahan masalah perlu adanya 

partisipasi aktif dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, agar mereka 

memperoleh pengalaman sehingga dapat menemukan jawaban mereka sendiri. 

6). Teori Belajar Vygotsky 

Teori Vygotsky (dalam Triyanto 2006: 26) meyakinkan sebelum fungsi 

mental yang lebih itu terserap ke dalam individu tersebut umunya muncul melalui 

proses percakapan dan kerja sama antar individu. Peran guru dalam teori 

Vygotsky yakni pemberian bantuan kepada anak selama tahap-tahap awal untuk 



 

 

22

mengambil alih tanggung jawab. Dalam penelitian ini, teori belajar Vygostky 

bagian kegiatan pembelajaran kelompok kecil. Siswa dalam memcahkan masalah 

saling bertukar pikiran dan apabila menemukan kesulitan tugas guru hanya 

membimbing dan membantu proses penemuan jawaban. 

Dari beberapa teori belajar di atas, dalam penelitian ini teori belajar yang 

digunakan merupakan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme 

(dalam Trianto 2007: 13) menekankan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan 

mentransformasikan informasi komplek, mengecek informasi baru dengan aturan-

aturan lama dan merevisinya apabila aturan itu tidak lagi sesuai. Prinsip belajar 

konstruktivisme, dalam pembelajaran nampak ada pergeseran fungsi guru dan 

buku sumber sebagai sumber informasi. Menurut Anni (2004: 11) belajar 

merupakan proses aktif sibelajar dalam mengkonstruksi arti, wacana, dialog, 

pengalaman fisik dalam proses belajar tersebut terjadi proses asimilasi dan 

menghubungkan pengalaman atau informasi yang sudah dipelajari. Dalam 

penelitian ini, teori belajar konstruktivisme menekankan bahwa melalui 

pembelajaran kelompok lebih banyak memberi kesempatan kepada semua siswa 

untuk terlibat secara aktif dalam proses berpikir dalam kegiatan belajar. Guru 

dalam proses ini hanya membantu proses penemuan jawaban  jika mengalami 

kesulitan. 
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2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar sebagai proses atau aktivitas, sehingga dalam mencapai hasil 

belajar yang maksimal banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu berupa  

faktor intern dan faktor ekstern. 

2.1.2.1 Faktor-faktor Intern  

Faktor intern merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

yang berasal dalam diri individu yang sedang belajar. Menurut Slameto (2003: 54) 

membedakan faktor intern yaitu dalam  tiga faktor, yaitu faktor Fisiologis (yang 

bersifat jasmaniah), faktor psikologis dan faktor kelelahan. 

a. Faktor Fisiologis (yang bersifat jasmaniah) 

Faktor  Fisiologis (yang bersifat jasmaniah) dibedakan menjadi dua, yaitu 

faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. (1) Faktor kesehatan merupakan proses 

belajar seseorang akan terganggu jika kesehatannya merasa terganggu, sehingga 

akan cepat lelah, kurang semangat, mudah pusing, mengantuk jika bandannya 

lemah, dan kelainan fungsi alat indera lainnya; (2) Faktor cacat tubuh seperti 

kondisi cacat tubuh juga mempengaruhi belajar, jika hal ini terjadi hendaknya 

berada pada lembaga pendidikan khusus. 

b. Faktor Psikologis 

Ada tujuh faktor yang mempengaruhi faktor psikologis yang 

mempengaruhi  belajar siswa yaitu: (1) Intelengensi, siswa yang mempunyai 

tingkat intelegensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai 

tingkat intelegensi yang rendah. Ada juga siswa yang tingkat intelegensi tinggi 

masih belum berhasil dalam belajarnya. Dengan demikian banyak faktor yang 
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mempengaruhi keberhasilan belajar; (2) Perhatian, hasil belajar yang tinggi, maka 

siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan pelajaran yang dipelajarinya, 

apabila perhatian siswa terhadap bahan pelajaran kurang, maka dapat 

mengakibatkan kebosanan, sehingga ia tidak lagi suka belajar, (3) Minat, minat 

belajar berpengaruh besar terhadap belajar, jika bahan pelajaran tidak sesuai 

dengan minat  belajar siswa maka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya;  

(4) Bakat, apabila bahan pelajaran yang di pelajari sesuai dengan 

bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia senang belajar dan lebih giat 

lagi dalam belajarnya; (5) Motif, proses belajar mengajar yang perlu diperhatikan, 

apakah yang mendorong siswa agar belajar dengan baik serta motif dalam belajar 

dan yang meningkatkan pusat perhatiannya; (6) Kematangan, kematangan 

merupakan suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang, dimana alat-alat 

tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru, sehingga belajar akan 

lebih berhasil jika anak sudah matang. Dalam hal ini kematangan merupakan 

pendukung keberhasilan belajar; (7) Kesiapan, kesiapan merupakan kesediaan 

untuk memberi respon atau bereaksi. Kesiapan perlu diperhatikan karena jika 

siswa sudah ada persiapan maka hasil belajarnya akan lebih baik. 

c.  Faktor kelelahan  

 Faktor kelelahan ada dua yaitu, kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. 

faktor kelelahan jasmani, terlihat dari tubuh yang lemah dan malas melakukan 

aktivitas; faktor kelelahan rohani, terlihat dengan adanya kelesuan dan kebosanan 

sehingga minat dan dorongan untuk melakukan sesuatu hilang. 
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2.1.2.2 Faktor-faktor Ekstern  

Faktor ekstern merupakan hal yang mempengaruhi hasil belajar yang 

berasal dari luar individu yang sedang belajar. Menurut Slameto (2003: 60) yang 

termasuk faktor ekstern  dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu:  

a. Faktor keluarga 

Siswa dalam belajar akan dipengaruhi dari dalam keluarga berupa: (1) 

Cara orang tua mendidik, orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan 

anaknya, misalnya acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama 

sekali kepentingan dan kebutuhan anaknya dalam belajar, tidak menyediakan 

kelengkapan belajar mengakibatkan anak kurang berhasil dalam belajar; (2) Relasi 

antar anggota keluarga, wujud relasi itu misalnya apakah hubungan dalam 

keluarga penuh kasih sayang dan perhatian atau diliputi oleh kebencian, sikap 

keras. Sehingga demi kelancaran belajar siswa, perlu diusahakan suasana relasi 

keluarga yang baik dalam keluarga tersebut; (3) Suasana rumah, suasana rumah 

yang ribut, tegang dan sering cekcok, pertengkaran antar anggota keluarga atau 

dengan keluarga lain menyebabkan anak menjadi mudah bosan di rumah, suka 

keluar rumah, mengakibatkan anak malas belajar; (4) Keadaan ekonomi keluarga, 

keadaan ekonomi keluarga erat hubungannya  dengan keberhasilan belajar anak. 

Memenuhi kebutuhan pokok anak juga harus memenuhi fasilitas belajar seperti 

ruang belajar, alat-alat tulis, buku-buku dan lain-lain. Fasilitas tersebut akan 

terpenuhi apabila ekonomi keluarga baik; (5) Pengertian orang tua, peran  orang 

tua dalam membimbing anak sangatlah penting, sehingga pengertian orang tua 

dan dorongan orang tua saat anak mengalami kesulitan sangatlah penting;          
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(6) Latar belakang kebudayaan, tingkat pendidikan atau kebiasaan di dalam 

keluarga mempengaruhi sikap anak dalam belajar sehingga sangat diperlukan 

pemberian kebiasaan yang baik bagi anak. 

b. Faktor sekolah  

Faktor sekolah mempengaruhi hasil belajar siswa meliputi: metode 

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

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran diatas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar, tugas Rumah. 

c. Faktor masyarakat 

Faktor masyarakat yang mempengaruhi hasil belajar siswa terdiri: 

kesiapan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, bentuk kehidupan 

masyarakat. 

 

2.1.3 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar. Perubahan perilaku yang dicapai oleh 

pembelajar setelah aktivitas belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. 

Menurut Gerlach dan Ely dalam (Anni, 2006: 2005) tujuan pembelajaran 

merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi 

produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Dalam pembelajaran, hasil 

belajar yang diperoleh dalam kegiatan pembelajaran di sekolah berupa prestasi 

belajar yang diperoleh berupa prestasi belajar yang bersifat kognitif dan 

ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. 
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Penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang diterapkan dalam mata 

pelajaran sehingga ditunjukkan dalam sebuah nilai tes yaitu berupa prestasi 

belajar siswa. Menurut (Tu’u  2004: 75), bahwa prestasi belajar dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1) prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti 

dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah. 

2) prestasi belajar siswa yang terutama dinilai adalah aspek kognitifnya karena 

bersangkutan dengan kemampuan siswa dalam pengetahuan atau ingatan, 

pemahaman, analisis, sintesa dan evaluasi. 

3) prestasi belajar siswa dibuktikan dan ditujukan melalui nilai atau angka nilai 

dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa dan 

ulangan-ulangan atau ujian yang ditempuhnya. 

Jadi prestasi belajar merupakan hasil yang telah dicapai seperti perubahan 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam bentuk nilai prestasi akademik yang 

dicapai siswa dalam proses belajar di sekolah serta didokumentasikan dalam buku 

daftar nilai guru dan wali kelas maupun arsip administrasi sekolah. Penelitian ini 

menetapakan 85% dari populasi siswa di dalam satu kelas harus menguasai 

sekuang-kurangnya 70% dari tujuan-tujuan instraksional yang akan dicapai atau 

siswa telah mendapat nilai minimal 70. Jadi, untuk siswa yang telah mencapai 

penguasaan sebesar 70% atau siswa telah  mendapat nilai sebesar 70 maka siswa 

tersebut berarti sudah dianggap tuntas belajar (kompetensi). 
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2.1.4 Pembelajaran 

 Peran guru, bahan ajar dan lingkungan kondusif akan menciptakan 

pembelajaran lebih terarah dan sistematik. Menurut Suyitno (2004: 2) 

pembelajaran merupakan upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan siswa agar terjadi interaksi 

optimal antara guru dengan siswa serta siswa dengan siswa. 

 Pembelajaran secara umum diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh 

guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih 

baik. Secara khusus ada empat aliran psikologis yang mendasari pengertian 

pembelajaran, sebagai berikut (Darsono dkk 2000: 24-25): 

1) Aliran Behavioristik 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan 

dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi hubungan stimulus 

dan respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu latihan, dan setiap latihan 

yang berhasil harus diberi hadiah dan atau penguatan (reinforcement). 

2) Aliran Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

berpikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. Hal 

tersebut sesuai dengan pengertian belajar menurut aliran kognitif yang 

menekankan pada kemampuan kognisi (mengenal) pada individu yang belajar. 
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3) Aliran Gestalt 

Pembelajaran menurut Gestalt adalah usaha guru untuk memberikan materi 

pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswa lebih mudah mengaturnya 

menjadi suatu pola bermakna. 

4) Aliran Humanistik 

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih 

bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. Namun pembelajaran yang bersifat humanistik ini sukar 

menerapkannya secara penuh karena kondisi sosial dan budaya yang tidak 

menunjang. 

Pembelajaran bertujuan untuk membantu siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah baik 

kuantitas maupun kualitas. Tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 

ketrampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan 

perilaku siswa. 

 

2.1.5 Metode Pembelajaran  

Kegiatan belajar mengajar merupakan suatu proses dalam mencapai tujuan 

pengajaran. Tujuan merupakan pedoman yang memberi arah kemana kegiatan 

belajar mengajar. Metode merupakan bagian dari keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar sedangkan pengguanaan metode yang tepat dan bervariasi sebagai salah 

satu alat untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Metode mengajar 

merupakan strategi pengajaran sebagai alat untuk mencapai tujuan. 
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 Berbagai macam metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar 

seperti: metode proyek, metode eksperimen, metode dokumentasi, metode 

problem solving, metode karyawisata, metode tanya jawab, metode latihan, 

metode ceramah, cooperatif learning. Sehingga guru dalam menentukan metode 

yang tepat, guru diharuskan mengetahui keadaan anak didik, tujuan, situasi, 

fasilitas maupun keadaan guru, karena dalam setiap metode mempunyai sifat 

kebaikan maupun kelemahan. Tugas guru merupakan memilih metode yang tepat 

sehingga metode mempunyai nilai strategis maupun efektif dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

 

2.1.6 Pembelajaran Akuntansi 

Pembelajaran akuntansi di sekolah bertujuan untuk mencapai kompetensi 

yang ditetapkan. Kompetensi merupakan kapasitas keterampilan, atau 

kemampuan, sedangkan proses pembelajaran akuntansi dinyatakan oleh 

kemampuan siswa. Akuntansi diajarkan di sekolah, disebut dengan akuntansi 

sekolah yaitu akuntansi yang diajarkan pada siswa pendidikan menengah (SMK 

dan SMA). Akuntansi sekolah terdiri dari berbagai kompetensi, sedangkan materi 

pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) lebih banyak dibandingkan 

dengan materi yang diajarkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA). 

Mata pelajaran produktif akuntansi yang terdiri bagian-bagian standar 

kompetensi yang harus dikuasai khususnya siswa jurusan akuntansi. Ciri-ciri 

pembelajaran akuntansi yaitu menguasai kompetensi akuntansi dari kemampuan 

yang terbentuk melalui pengetahuan, keterampialn dan sikap tentang akuntansi. 
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Sebagaimana diungkapkan dalam American Intitute of Certified Public 

Accountanst (AICPA) dalam Sucipto (2006: 2) mendefinisikan akuntansi 

merupakan seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan 

dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang 

setidaknya bersifat finasial dan penafsiran hasilnya. Dalam hal ini, disimpulkan 

bahwa kompetensi akuntansi merupakan penguasaan kemampuan dan aktivitas 

siswa berawal dari mencatat, menggolongkan dalam bentuk laporan dalam jangka 

tertentu untuk menyediakan suatu informasi yang sewaktu-waktu dapat 

dipergunakan untuk pengambilan suatu keputusan. 

Akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khususnya bagi siswa 

jurusan akuntansi bertujuan untuk membekali ilmu pengetahuan siswa yang terjun 

langsung dalam dunia kerja. Selain siswa dibekali ilmu pengetahuan tentang 

akuntansi juga dibekali rasa sosial dalam bermasyarakat. Pemberian bekal 

pengetahuan yang cukup dalam sekolah juga pengalaman nyata dalam bentuk On 

The Job of Trainning (OJT) siswa diharapakan mempunyai keahlian, kematangan 

dan kemampuan dalam dunia kerja. Pembelajaran akuntansi yang memakan waktu 

lama sehingga menimbulkan kebosanan pada siswa sehingga dalam pembelajaran 

dikelas guru harus bisa memilih metode sehingga meningkatkan motivasi dalam 

belajar, sedangkan pemilihan metode yang tepat juga langkah dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran akuntansi. 
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2.1.7 Pembelajaran Kooperatif 

2.1.7.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif bernaung pada teori konstruktivisme, menurut 

Slavin  (dalam Trianto 2007: 13) teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa 

harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, 

mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila 

aturan-aturan itu tidak sesuai. Menurut Slavin (dalam Anni 2006: 49) menyatakan 

bahwa teori belajar konstruktivisme, guru tidak dapat memberikan pengetahuan 

kepada siswa sebelumnya siswa harus mengkonstruksikan pengetahuannya 

sendiri. Sedangkan peran guru: (a) memperlancar proses pengkonstruksian 

pengetahuan dengan cara membuat informasi secara bermakna dan relevan 

dengan siswa,      (b) memberikan kesempatan pada siswa untuk mengungkapkan 

atau menerapkan gagasannya sendiri, dan (c) membimbing siswa untuk menyadari 

dan secara sadar menggunakan strategi belajar. Jadi teori belajar konstruktivisme 

siswa harus membangun sendiri pengetahuan didalam benak mereka sendiri. 

Pembelajaran kooperatif muncul dari konsep bahwa siswa akan lebih 

mudah menemukan dan memahami konsep yang sulit jika mereka saling 

berdiskusi dengan temannya. Jadi hakikat sosial dan penggunaan kelompok 

sejawat menjadi aspek utama dalam pembelajaran kooperatif. Menurut Eggen and 

Kauchah  (dalam Trianto 2007: 42) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan sebuah kelompok strategi pengajaran yang melibatkan siswa bekerja 

secara berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama (Trianto 2007: 42). 

Pembelajaran kooperatif disusun dalam sebuah usaha meningkatkan partisipasi 
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siswa, menfasilitasi siswa dengan pengalaman sikap kepemimpinan dan membuat 

keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk 

keputusan dalam kelompok, serta memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berinteraksi dan belajar bersama siswa yang berbeda latar belakangnya. 

Di dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama dalam kelompok-

kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang siswa yang sederajat tetapi heterogen, 

kemampuan, jenis kelamin, suku atau ras, dan satu sama lain saling membantu. 

Selama belajar secara kooperatif siswa tetap tinggal dalam kelompoknya selama 

beberapa kali pertemuan. Dengan diajarkan keterampilan-keterampilan khusus 

agar dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya. Seperti menjadi 

pendengar aktif, memberikan penjelasan kepada teman sekelompoknya dengan 

baik, berdiskusi. Siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas 

yang direncanakan untuk diajarkan. 

Tujuan pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kinerja siswa dalam 

tugas-tugas membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dan membantu 

siswa menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran kooperatif sangat 

tepat digunakan untuk melatih keterampilan-keterampilan dan kolaborasi, dan 

juga keterampilan-keterampilan tanya jawab (Trianto 2007: 45). Pembelajaran 

kooperatif dapat berjalan sesuai dengan harapan dan siswa dapat bekerja secara 

produktif dalam kelompok, maka siswa perlu diajarkan keterampilan-

keterampilan kooperatif. Lungren (dalam Trianto 2007: 46) menyusun 

keterampilan-keterampilan tersebut secara terinci dalam tiga tingkatan 
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keterampilan. Tingkatan tersebut yaitu keterampilan kooperatif tingkat awal, 

tingkat menengah, dan tingkat mahir, yaitu: 

a. Keterampilan kooperatif tingkat awal, antara lain: (1) berada dalam tugas, 

yaitu menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya; (2) mengambil 

giliran dan berbagi tugas, yaitu menggantikan teman dengan tugas tertentu dan 

mengambil tanggung jawab tertentu dalam kelompok; (3) mendorong adanya 

partisipasi, yaitu memotivasi semua kelompok untuk memberikan kontribusi; 

dan (4) menggunakan kesepakatan, yaitu menyamakan  pendapat. 

b. Keterampilan kooperatif tingkat menengah, antara lain: (1) mendengarkan 

dengan aktif, yaitu menggunakan pesan fisik dan verbal agar pembicara 

mengetahui anda secara energik menyerap informasi; (2) bertanya, yaitu 

meminta atau menanyakan informasi atau klarifikasi lebih lanjut;                  

(3) menafsirkan, yaitu menyampaikan kembali informasi dengan kalimat 

berbeda; (4) memeriksa ketepatan, yaitu membandingkan jawaban, 

memastikan bahwa jawaban tersebut benar. 

c. Keterampilan kooperatif tingkat mahir antara lain: mengkolaborasi, yaitu 

memperluas konsep, membuat kesimpulan dan menghubungkan pendapat-

pendapat dengan topik tertentu. 

Arends (dalam Trianto 2007: 47) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut : (1) siswa bekerja dalam kelompok 

secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajar, (2) kelompok dibentuk dari 

siswa yang mempunyai kemampuan tinggi, sedang dan rendah, (3) anggota 
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kelompok berasal dari ras, budaya, suku, jenis kelamin yang beragam, (4) 

penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok dari pada individu. 

Metode pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekedar belajar 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang membedakannya 

dengan pembelajaran biasa. Roger dan David Johnson (dalam Lie 2004: 43) 

mengatakan bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur motode  

pembelajaran kooperatif : 

a. Saling ketergantungan positif, yakni untuk menciptakan kelompok kerja yang 

efektif, pengajar perlu menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap 

kelompok harus menyelesaikan tugasnya sendiri dan saling bekerjasama 

dalam kelompok, siswa dalam kelompok saling bekerjasama dan mereka 

menyadari bahwa diantara mereka saling membutuhkan satu sama lain dalam 

bekerja untuk mencapai kesuksesan bersama. 

b. Tanggung jawab perseorangan, yakni seorang guru dalam pembelajaran 

kooperatif perlu membuat tugas sedemikian rupa agar setiap anggota 

kelompok bertanggung jawab untuk belajar dan mengembangkan kemampuan 

mereka masing-masing sebagai sumbang saran dalam kelompok untuk 

mencapai kesuksesan bersama. 

c. Tatap muka, yakni setiap kelompok harus diberi kesempatan untuk bertemu 

muka dan berdiskusi, saling mengenal dan menerima satu sama lain dalam 

kegiatan tatap muka dan interaksi antar pribadi. 



 

 

36

d. Komunikasi antar anggota, yakni menghendaki agar para pembelajar dibekali 

dengan keterampilan berkomunikasi, karena tidak setiap siswa mempunyai 

keahlian mendengarkan dan berbicara. 

e. Evaluasi proses kelompok, yakni pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus 

bagi kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok agar selanjutnya 

bisa bekerjasama secara efektif. 

Setiap siswa dalam pembelajaran kooperatif akan mempunyai tanggung 

jawab untuk tugasnya apabila dilakukan dengan menganut unsur-unsur tersebut 

secara sempurna serta berpeluang mempunyai pengetahuan yang lain melalui 

kelompok yang berbeda. Guru memainkan peran yang menentukan dalam 

menerapkan pembelajaran kooperatif yang efektif. Materi harus disusun agar 

setiap siswa dapat bekerja untuk memberikan sumbangan pemikirannya kepada 

kelompoknya. Guru harus mengatur ruang kelas agar setiap anggota kelompok 

duduk berdekatan sehingga dapat bekerja dengan nyaman. Jarak antara kelompok 

yang satu dengan yang lain jangan terlalu berdekatan agar tidak saling 

mengganggu. 

Menurut Ibrahim (dalam Trianto 2007: 49) bahwa terdapat enam fase atau 

langkah utama dalam pembelajaran kooperatif, keenam fase pembelajaran 

kooperatif dirangkum dalam Tabel 2.1  sebagai berikut  

Tabel 2.1 
Langkah-langkah Metode Pembelajaran Kooperatif 

 
Fase Tingkah Laku Guru 
Fase-1 
Menyampaikan tujuan dan 
memotivasi siswa 

Guru menyampaikan semua tujuan 
pembelajaran yang ingin dicapai pada 
pelajaran tersebut dan memotivasi siswa 
belajar 
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Fase-2 
Menyajikan informasi 

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

Fase-3 
Mengorganisasikan siswa ke dalam 
kelompok-kelompok belajar 

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

Fase-4 
Membimbing kelompok bekerja dan 
belajar 

 
Guru membimbimg kelompok-
kelompok belajar pada saat mereka 
mengerjakan tugas mereka 

Fase-5 
Evaluasi 

 
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang 
materi yang telah dipelajari atau 
masing-masing kelompok mempre-
sentasikan hasil kerjanya 
 

Fase-6 
Memberikan penghargaan 

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

 

Menurut Suyitno (dalam Trianto 2006: 2) ada beberapa macam tipe dalam  

pembelajaran kooperatif yaitu:  

(1) Student Team Achievement Division (STAD), merupakan metode 

pembelajaran dengan pembagian siswa melalui kelompok-kelompok untuk 

belajar bersama.  

(2) Jigsaw, merupakan belajar dengan membagi siswa melalui kelompok dimana 

ada tim ahli yang bertanggung jawab dalam keberhasilan kelompoknya. 

(3) Team Geams Turnament (TGT), yaitu metode pembelajaran dalam bentuk 

pertandingan  antara kelompok yang satu dengan yang lain. 
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(4)  Cooperative Integreted Reading And Composition (CIRC) yaitu metode 

pembelajaran dengan belajar kelompok dimana kegiatan pokoknya untuk 

memecahkan soal cerita meliputi rangkaian kegiatan bersama yang spesifik. 

(5) Team Assisted Individualization (TAI) yaitu metode pembelajaran yang 

membentuk kelompok kecil yang diterapkan bimbingan antar teman, yaitu 

siswa yang pandai bertanggung jawab terhadap siswa yang lemah. 

(6) Think Pair Share (TPS) atau berpikir  berpasangan berbagi yaitu metode 

pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktural. Pendekatan ini 

memberi penekanan pada penggunaan struktur tertentu dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. 

(7) Numbered Head Together (NHT) atau penomoran berpikir bersama 

merupakan pembelajaran kooperatif  yang dirancang untuk mempengaruhi 

pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional 

untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup 

dalam suatu pelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi 

pelajaran tersebut. 

Beberapa tipe pembelajaran koopereatif di atas, dalam penelitian ini 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). 

Pembelajaran koperatif merupakan pembelajaran yang terstruktur yaitu adanya 

saling ketergantungan positif, saling membantu dan saling memberikan motivasi 

sedang kelompok belajar konvensional guru sering membiarkan adanya saling 

menggantungkan pada kelompoknya. Kompetensi dasar mencatat transaksi ke 
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dalam Persamaan Dasar Akuntansi merupakan materi awal untuk kelas X 

Akuntansi. Keberhasilan siswa dalam pemahaman pembelajaran akuntansi 

didarkan pada pemahaman awal yaitu memahami kompetensi dasar mencatat 

transaksi dalam Persamaan Dasar Akuntansi. Pembelajaran akuntansi di SMK 

dibutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan pembelajaran yang ada di 

SMA. Agar tidak menimbulkan kebosanan pada siswa diperlukan berbagai 

strategi pembelajaran yaitu pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

dan pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). Karena 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) merupakan pembelajaran 

yang dirancang untuk interaksi siswa, yang memberi siswa lebih banyak waktu 

berpikir, untuk merespon dan saling membantu. 

Pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

merupakan metode pembelajaran yang membentuk kelompok kecil yang 

diterapkan bimbingan antar teman, yaitu siswa yang pandai bertanggung jawab 

terhadap siswa yang lemah. Dalam penelitian ini, pembelajaran dilakukan diluar 

jam pembelajaran yaitu dilakukan pada siang hari. Kurangnya pemahaman siswa 

terhadap materi akuntansi pada awal pemeblajaran khususnya kelas X. 

Disebabkan siswa baru pertama kali mendapat materi akuntansi. Sedangkan 

akuntansi merupakan materi yang sangat kompleks dan berurutan. Sehingga 

diperlukan pemahaman dan ketelitian siswa dalam belajar. Pemilihan metode 

didasarkan pada materi dan karakter siswa. Untuk memudahkan pemahaman 

materi pemilihan metode pembelajaran sangatlah penting. Pemilihan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan Pembelajaran kooperatif 
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tipe Team Assisted Individualization (TAI) disebabkan karena metode dengan 

penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) siswa 

diberi banyak waktu berpikir untuk merespon dan saling membantu dalam 

kelompok sedangkan pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) merupakan metode pembelajaran yang membentuk 

kelompok kecil yang diterapkan bimbingan antar teman, yaitu siswa yang pandai 

bertanggung jawab terhadap siswa yang lemah. 

 

2.1.8 Karakteristik dan Implementasi Metode Think Pair  Share (TPS) 

2.1.8.1 Pengertian Metode Think Pair  Share (TPS) 

Menurut Frang Lyman (dalam Trianto 2006: 61) mengemukakan bahwa 

metode pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair Share  (TPS) merupakan metode 

pembelajaran kooperatif dengan pendekatan struktural. Metode pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair Share (TPS) dikembangkan oleh Spancer Kagen, dkk. 

Pendekatan ini memberi penekanan pada penggunaan struktur tertentu dirancang 

untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. 

Tahap utama dalam metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) menurut Trianto  (2007: 61-62) adalah sebagai berikut: 

Tahap 1  : Thingking (Berpikir) 

Guru mengajukan pertanyaan atau isu yang berhubungan dengan pelajaran. 

Kemudian siswa diminta untuk memikirkan pertanyaan atau isu tersebut secara 

mandiri untuk beberapa saat. 
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Tahap 2 :   Pairing (Berpasangan) 

Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa lain untuk mendiskusikan apa 

yang telah dipikirkannya pada tahap pertama. Dalam tahap ini, setiap anggota 

pada kelompok membandingkan jawaban atau hasil pemikiran mereka dengan 

mendefinisikan jawaban yang dianggap paling benar, paling meyakinkan, atau 

paling unik. Biasanya guru memberi waktu  4-5 menit untuk berpasangan. 

Tahap 3 : Sharing (Berbagi) 

Pada tahap akhir, guru meminta kepada pasangan untuk berbagi dengan seluruh 

kelas tentang apa yang telah mereka bicarakan. Keterampilan berbagi dalam 

seluruh kelas dapat dilakukan dengan menunjuk pasangan yang secara sukarela 

bersedia melaporkan hasil kerja kelompoknya atau bergiliran pasangan demi 

pasangan hingga sekitar seperempat pasangan telah mendapat kesempatan untuk 

melaporkan. 

Menurut Slavin (dalam Trianto 2007: 55) dalam memberikan penghargaan 

atas keberhasilan kelompok yaitu melalui menghitung skor individu dan 

menghitung skor kelompok. Pemberian skor individu dan skor kelompok sebagai 

berikut: 

(1) Menghitung skor individu 

Skor yang diperoleh siswa digunakan untuk menentukan nilai 

perkembangan individu dan untuk menentukan skor kelompok. Perhitungan skor 

perkembangan kelompok dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 
Perhitungan  Skor Perkembangan Kelompok 

 
Skor tes Nilai 

perkembangan 
• Lebih dari 10 poin dibawah skor dasar 
• 10 poin dibawah sampai 1 poin dibawah skor dasar 
• Skor dasar sampai 10 poin diatas skor 
• Lebih dari 10 poin diatas skor dasar 
• Pekerjaan sempurna (tanpa memperhatikan skor 

dasar) 

  0 poin 
10 poin 
20 poin 
30 poin 
30 poin 

(Sumber: Trianto 2007: 55) 

(2) Menghitung skor kelompok 

Tingkat penghargaan yang diberikan terhadap prestasi kelompok dapat 

dilihat pada Tabel 2.3 berikut: 

Tabel 2.3 
Tingkat Penghargaan Kelompok 

 
Rata-rata kelompok Penghargaan kelompok 

0-5 
5-15 
15-25 
25-30 

- 
Tim baik 
Tim hebat 
Tim super 

(Sumber: Trianto 2007: 56) 

2.1.8.2 Implementasi Metode Think Pair  Share (TPS) pada Materi Pokok 

Persamaan Dasar Akuntansi 

Mata pelajaran Akuntansi pokok bahasan Persamaan Dasar Akuntansi 

merupakan materi pokok awal pada kelas X Akuntansi SMK dan merupakan 

materi awal yang harus diperoleh untuk memahami materi-materi selanjutnya. 

Materi ini membutuhkan sebuah ketekunan, ketelitian sehingga siswa dalam 

mempelajari materi memerlukan suatu metode pembelajaran yang dapat 

memudahkan dalam memahami materi. Metode pembelajaran  kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) merupakan metode yang dapat diterapkan pada beberapa 



 

 

43

mata pelajaran, salah satunya adalah mata pelajaran Akuntansi pokok bahasan 

Persamaan Dasar Akuntansi. Metode pembelajaran  kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa. Pemberian banyak waktu berpikir dalam 

menentukan dan memahami konsep-konsep yang sulit untuk menerapkan dan 

saling membantu. 

Metode pembelajaran  kooperatif tipe Think Pair Share (TPS), memberi 

kesempatan siswa secara individu dapat mengembangkan pemikiran masing-

masing karena adanya banyak waktu berpikir, sehingga kualitas jawaban siswa 

dapat meningkat. Tanggung jawab individu dalam melaporkan hasil pemikiran 

dan berbagi dengan pasangannya, kemudian pasangan-pasangan tersebut harus 

berbagi dengan seluruh kelas. Sehingga setiap anggota mendapat kesempatan aktif 

dalam diskusi. 

Langkah-langkah dalam metode pembelajaran  kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) adalah: 

a. Pendahuluan 

Fase 1 : Persiapan  

(1) Guru memberikan Apersepsi. 

(2) Guru menjelaskan tentang metode pembelajaran  kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS). 

(3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

(4) Guru memberikan motivasi. 
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b. Kegiatan inti 

Fase 2 : pelaksanaan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

Langkah pertama 

(1) Menyampaikan pertanyaan: Guru menyampaikan pertanyaan yang 

berhubungan dengan materi yang akan disampaikan. 

(2) Siswa mempersiapkan dengan aktif penjelasan dan pertanyaan dari guru. 

Langkah kedua  

(1) Berfikir : siswa berfikir secara individual 

(2) Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk memikirkan jawaban dari 

permasalahan yang disampaikan guru. Langkah ini dapat dikembangkan 

dengan meminta siswa menuliskan hasil pemikiran masing-masing. 

Langkah ketiga  

(1) Berpasangan: setiap siswa mendiskusikan hasil pemikiran masing-masing 

dengan pasangan. 

(2) Guru mengorganisasikan siswa untuk berpasangan dan memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mendiskusikan jawaban yang menurut mereka paling 

benar atau menyakinkan. Guru memotivasi siswa untuk aktif dalam kerja 

kelompoknya.  

Langkah keempat  

(1) Berbagi: siswa berbagi jawaban mereka dengan seluruh kelas. 

(2) Siswa mempresentasikan jawaban atau pemecahan masalah secara individual 

atau kelompok yang lain diberi kesempatan untuk bertanya atau memberikan 

pendapat terhadap hasil diskusi kelompok tersebut. 
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(3) Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi terhadap hasil pemecahan 

masalah yang telah mereka diskusikan, dan memberikan pujian bagi kelompok 

yang berhasil baik dan memberi semangat bagi kelompok yang belum berhasil 

dengan baik. 

Fase 3: penutup 

(1) Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah 

didiskusikan. 

(2) Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri. 

(3) Siswa diberi PR dari buku paket atau LKS, atau mengerjakan ulang soal 

evaluasi. 

Kelebihan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS): 

1). Kualitas jawaban siswa lebih baik karena ada waktu berpikir lebih banyak 

2). Jumlah siswa yang relatif kecil, membuat siswa terlihat aktif 

3). Dapat menyeimbangkan kemampuan kognitif siswa 

4). Meningkatkan rasa saling percaya diri 

5). Dapat menumbuhkan sikap sosial. 

6). Dapat memunculkan sikap kooperatif dan kerja sama antar siswa 

Adapun kelemahan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS): 

1). Pembelajaran dalam kelompok terkadang didominasi siswa yang pandai 

2). Sering terjadi kesalah pahaman, karena perbedaan pendapat 

3). Memerlukan waktu yang cukup lama untuk menyimpulkan jawaban yang 

tepat 
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2.1.9 Karakteristik dan Implementasi Metode Team Assisted  

Individualization (TAI) 

2.1.9.1  Karakteristik Metode Team Assisted  Individualization (TAI) 

 Metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI)  merupakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Menurut Suyitno 

(2006:10) Teams Assisted Individualization (TAI) merupakan  metode 

pembelajaran  dimana siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil           

(4 sampai 5 siswa) yang heterogen dan selanjutnya diikuti dengan pemberian 

bantuan secara individu bagi siswa yang memerlukan. Seperti yang diungkapkan 

Slavin (dalam Nur 2005: 9) mengemukakan bahwa Teams Assisted 

Individualization (TAI) merupakan penggunaan tim-tim pembelajaran empat 

anggota berkemampuan heterogen. 

Langkah – langkah metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI)  adalah: 

(a) Guru menentukan pokok bahasan yang akan diberikan pada siswa dengan 

mengadopsi metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) . 

(b) Guru menjelaskan kepada seluruh siswa tentang metode pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI)  sebagai suatu variasi 

metode pembelajaran. 

(c) Guru menyiapkan materi bahan ajar yang harus dikerjakan kelompok. 

(d) Guru menjelaskan materi baru secara singkat (mengadopsi komponen 

teaching group) 
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(e) Guru membentuk beberapa kelompok setiap kelompok terdiri dari 4-5 siswa 

dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan (tinggi, 

sedang, dan rendah). Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, 

budaya, suku yang berbeda serta kesetaraan jender. 

(f) Guru menugasi kelompok dengan bahan yang sudah disiapkan (mengadopsi 

komponen student creative) 

(g) Ketua kelompok, melaporkan keberhasilan kelompoknya atau melapor 

kepada guru tentang hambatan yang dialami anggota kelompoknya. Jika 

diperlukan, guru dapat memberikan bantuan secara individual (mengadopsi 

komponen team study) 

(h) Hasil belajar siswa secara individual didiskusikan dalam kelompok. Dalam 

diskusi kelompok, setiap anggota kelompok saling memeriksa jawaban 

teman kelompok. 

(i) Guru bersama siswa membuat rangkuman, mengarahkan, dan memberikan 

penegasan pada pembelajaran yang telah dipelajari. 

(j) Guru memberikan kuis kepada siswa secara individual. 

(k) Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai 

peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. 

Suyitno (2006: 10) menjelaskan metode pembelajaran Team Assisted 

Individualization (TAI)  memiliki delapan komponen. Kedelapan komponen 

tersebut adalah sebagai berikut, (1) Teams, yaitu pembentukan kelompok 

heterogen yang terdiri atas 4 sampai 5 siswa, (2) Placement Test, yakni pemberian 

pre-tes kepada siswa atau melihat rata-rata nilai harian siswa agar guru 
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mengetahui kelemahan siswa pada bidang tertentu, (3) Student Creative, 

melaksanakan tugas dalam suatu kelompok dengan menciptakan situasi di mana 

keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompok, 

(4) Team Study, yaitu tahapan tindakan belajar yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok dan guru memberikan bantuan secara individual kepada siswa yang 

membutuhkannya, (5) Team Score and Team Recognition, yaitu pemberian skor 

terhadap hasil kerja kelompok dan memberikan kriteria penghargaan terhadap 

kelompok yang berhasil secara cemerlang dan kelompok yang dipandang kurang 

berhasil menyelesaikan tugas, (6) Teaching Group, yakni pemberian materi secara 

singkat guru menjelang pemberian tugas kelompok, (7) Fact Test, yaitu 

pelaksanaan tes kecil berdasarkan fakta yang diperoleh siswa, dan (8) Whole-

Clase Units,  yaitu pemberian materi oleh guru kembali di akhir waktu 

pembelajaran dengan suatu pemecahan masalah.  

Menurut Slavin (dalam Trianto 2007:55) dalam memberikan skor 

perkembangan atas keberhasilan kelompok yaitu melalui menghitung skor 

individu dan menghitung skor kelompok.  

(1) Menghitung skor individu 

 Skor yang diperoleh siswa digunakan untuk menentukan nilai 

perkembangan individu dan untuk menetukan skor kelompok. Perhitungan skor 

perkembangan kelompok dapat dilihat Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 
Perhitungan  Skor Perkembangan Kelompok 

 
Skor tes Nilai 

perkembangan 
• Lebih dari 10 poin dibawah skor dasar 
• 10 poin dibawah sampai 1 poin dibawah skor dasar 
• Skor dasar sampai 10 poin diatas skor 
• Lebih dari 10 poin diatas skor dasar 
• Pekerjaan sempurna (tanpa memperhatikan skor 

dasar) 

  0 poin 
10 poin 
20 poin 
30 poin 
 
30 poin 

  (Sumber: Trianto 2007: 55) 

(2) Menghitung skor kelompok 

Tingkat penghargaan yang diberikan terhadap prestasi kelompok dapat 

dilihat dalam Tabel 2.5 berikut: 

Tabel 2.5 
Tingkat Penghargaan Kelompok 

 
Rata-rata kelompok Penghargaan kelompok 
  0-5 
  5-15 
15-25 
25-30 

- 
Tim baik 
Tim hebat 
Tim super 

(Sumber: Trianto 2007: 56) 

Kelebihan metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI): 

1). Mendorong siswa lebih aktif dalam mengeluarkan gagasan 

2). Bagi siswa yang kurang pandai terbantu karena adanya bimbingan secara 

individual sedangkan bagi siswa yang pandai dapat mengembangkan 

kemampuannya 

3). Meningkatkan rasa tanggung jawab bagi siswa 

4). Siswa dapat memahami kerja sama yang dan kebersamaan dalam kelompok  
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Adapun kelemahan pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI): 

1). Pemberian bantuan pada siswa secara individu oleh guru dapat dilakukan 

secara optimal 

2). Kurangnya kesadaran siswa yang pandai untuk berkerja sama dengan siswa 

lain 

3). Memerukan waktu yang cukup lama dalam pemberian pemahaman kepada 

siswa secara individual. 

2.1.9.2 Implementasi Metode Team Assisted Individualization (TAI) pada  

Materi  Pokok Persamaan Dasar Akuntansi 

Mata pelajaran Akuntansi pokok bahasan Persamaan Dasar Akuntansi 

merupakan materi awal dalam mempelajari akuntansi sehingga dalam proses 

pembelajaran diperlukan suatu metode pembelajaran yang dapat memudahkan 

dalam pemahaman materi. 

Berbagai macam metode kooperatif, salah satunya metode pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) merupakan metode dimana 

siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok kecil yang heterogen dan 

selanjutnya diikuti dengan pemberian bantuan secara individu bagi siswa yang 

memerlukannya. Dengan pembelajaran kelompok, diharapkan siswa dapat 

berpikir kreatif, dan menumbuhkan rasa sosial yang tinggi. Metode ini 

mengharapkan siswa yang pandai dapat mengembangkan kemampuannya dan 

keterampilannya, sedangkan siswa yang lemah akan dibantu dalam kelompok 

tersebut. 
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Metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) merupakan metode yang dapat diterapkan pada berbagai mata pelajaran, 

salah satunya adalah mata pelajaran Akuntansi dengan materi pokok persamaan 

dasar akuntansi. Metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) merupakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. 

 

2.1.10  Karakteristik Materi Pelajaran Akuntansi Pokok Bahasan Persamaan 

Dasar Akuntansi 

2.1.10.1  Pengertian Persamaan Dasar Akuntansi 

Persamaan Dasar Akuntansi bukan merupakan siklus akuntansi, namun 

perlu dipelajari, karena merupakan gambaran setiap terjadi transaksi akan 

mempengaruhi keadaan aktiva, kewajiban, maupun modal. Persamaan Dasar 

Akuntansi adalah persamaan yang secara global dan terpadu menggambarkan 

semua hubungan yang ada di perusahaan, yaitu hubungan antara kekayaan atau 

aktiva dengan sumbernya (kewajiban dan ekuitas).  

2.1.10.2  Kegunaan  Persamaan Dasar Akuntansi 

Persamaan Dasar Akuntansi digunakan untuk menjelaskan secara logis 

setiap  transaksi akan selalu berpengaruh terhadap aktiva, kewajiban, ekuitas. 

2.1.10.3  Pengertian Harta, Utang dan Modal 

Untuk menjalankan kegiatan usaha suatu perusahaan harus mempunyai  

kekayaan. Dua sumber perolehan kekayaan yang ada di  perusahaan, yaitu: 

1. Hutang kepada pihak lain atau kreditur. Contoh : Bank, partner dagang. 
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2. Penanaman harta pemilik perusahaan ke dalam perusahaan atau biasa disebut 

penanaman modal atau investasi. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan pengertian: 

1. Harta merupakan semua nilai kekayaan yang dimiliki perusahaan yang 

digunakan dalam operasi usaha. Harta yang dicatat dalam akuntansi harus 

dipisahkan antara harta perusahaan dan harta pemilik perusahaan. Aktiva atau 

harta dikelompokkan menjadi dua:  

a. Aktiva lancar  

Aktiva lancar merupakan harta yang segera dapat dijadikan uang tunai 

(mempunyai umur kegunaan kurang dari satu tahun). Yang termasuk aktiva 

lancar: Kas, Persediaan, Piutang wesel, Piutang dagang, Piutang usaha, Beban 

dibayar dimuka, Surat berharga. 

b. Aktiva tetap  atau  tidak lancar   

Aktiva tetap atau tidak lancar  merupakan harta yang mempunyai umur 

kegunaan lebih dari satu tahun. Yang  termasuk aktiva tidak lancar: Investasi 

jangka panjang, Harta tetap tidak berwujud, Beban yang ditangguhkan. 

2. Utang merupakan  kewajiban perusahaan kepada pihak lain atau kreditur,  

yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi sebelumya. Hutang 

dikelompokkan menjadi dua: 

a. Hutang lancar atau  Kewajiban jangka pendek merupakan  kewajiban yang 

harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari satu tahun atau satu siklus normal 

operasi perusahaan.Yang termasuk dalam hutang lancar: Hutang dagang, 



 

 

53

Hutang wesel, Beban yang masih harus dibayar, Hutang pajak, Pendapatan 

diterima dimuka. 

b. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dilunasi dalam 

waktu lebih dari satu tahun atau satu siklus normal operasi perusahaan.Yang 

termasuk dalam kewajiban jangka panjang: Hutang hipotek dan Hutang 

obligasi 

3. Modal adalah kekayaan pemilik perusahaan yang ada di perusahaan atau 

kewajiban perusahaan kepada pemilik. 

2.1.10.4  Bentuk Persamaan Dasar Akuntansi  

Pada waktu perusahaan baru didirikan, pemilik menyisihkan sebagian 

kekayaannya untuk diijadikan modal usaha. Pada saat penyetoran modal itulah 

perusahaan memiliki kekayaan atau aktiva, yang berasal dari pemilik, yang 

disebut ekuitas atau modal. Persamaan Dasar Akuntansi keadaan perusahaan 

tersebut dapat digambarkan dalam bentuk persamaan sebagai berikut. 

 

  Atau  

Setelah perusahaan berjalan, dengan kekayaan yang bersumber dari pemilik 

saja masih dirasakan kurang, maka pimpinan perusahaan dapat mencari sumber 

yang lain. Oleh karena menggunakan sumber dari luar, berarti perusahaan 

mempunyai kewajiban kepada pihak luar yang biasa disebut utang. Dengan 

demikian, persamaan akuntansinya menjadi:    disingkat 

  

Aktiva  =  Ekuitas A=  E 

Aktiva  =  Kewajiban + Ekuitas A = K + E 
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Persamaan Dasar Akuntansi A = K + E tersebut sangat dianjurkan oleh 

standar akuntansi keuangan (SAK).  

2.1.10.5  Pencatatan Pengaruh Transaksi Terhadap Unsur Persamaan  

Akuntansi 

Sebagai bukti bahwa setiap terjadi transaksi akan berpengaruh pada 

Persamaan Dasar Akuntansi. Kita akan mencatat transaksi ke Persamaan Dasar 

Akuntansi. 

Aturan pencatatan transaksi dalam Persamaan Dasar Akuntansi: 

1. Jumlah aktiva dan jumlah pasiva harus selalu sama atau seimbang. 

2. Perubahan pada salah satu pos akan menyebabkan perubahan pada pos yang 

lain 

3. Yang menyebabkan perubahan pada harta, hutang dan modal terlihat pada 

Tabel 2.6. 
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Tabel 2.6 
Skema Perubahan Harta, Hutang dan Modal 

 
No Keterangan Bertambah Berkurang 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

Harta 

 

 

 

 

 

 

Hutang 

 

Modal  

Karena adanya investasi oleh 

pemilik, diterima pembayaran  

piutang, diperoleh dari pihak 

diterima peng-hasilan 

 

 

 

karena diperoleh pinjaman dari 

pihak lain 

karena adanya investasi dari 

pemilik, diterima penghasilan 

Karena adanya pembayaran 

hutang, pembayaran beban, 

penggantian bentuk harta ke 

bentuk lain, pembelian aktiva 

tetap secara tunai, penjualan 

aktiva tetap, investasi ke 

perusahaan lain. 

karena adanya pembayaran 

hutang kepada kreditur 

karena pengambilan pribadi atau 

prive pemilik, pembayaran beban 

 

2.1.11 Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Metode pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted Individualization (TAI) 

merupakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Telah diadakan beberapa 

penelitian yang menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted 

Individualization (TAI) pada proses belajar mengajar. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Retna Kusmaningrum Tahun Pelajaran 2006/2007,  bahwa 

model pembelajaran Kooperatif Tipe TAI  (Time Assisted Individualization) lebih 

efektif dari pada model pengajaran langsung terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VII SMPN 11 Semarang Tahun Pelajaran 2006/2007 pada sub pokok 
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bahasan jajargenjang dan belah ketupat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Izza Zulfana Hidismia Tahun Pelajaran 2006/2007, bahwa melalui pembelajaran 

kooperatif tipe TAI dengan Microsot Power Point lebih efektif dari pada 

pembelajaran ekspositori terhadap aspek pemahaman konsep kelas VII materi 

pokok segi empat MTsN Kudus Tahun Ajaran 2006/2007. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan Sri Handayani Tahun Pelajaran 2006/2007, bahwa nilai rata-rata 

tes kemampuan pemecahan masalah untuk  kelompok eksperimen yang diberi 

pembelajaran kooperatif tipe TAI lebih baik dari pada  kelompok yang tidak 

diberi pembelajaran kooperatif tipe TAI  pada kemampuan pemecahan masalah 

dalam menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi empat di SMPN 37 

Semarang kelas VII Semester II Tahun Pelajaran 2006/2007. 

Metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) merupakan  

jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Peni Handayani bahwa 

melalui penerapan pembelajaran Think Pair Share (TPS) berbasis masalah dengan 

media LKS dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi pokok 

aritmatika siswa kelas VII semester I SMPN 4 Ambarawa Tahun Pelajaran 

2007/2008. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Evi Joharotun Nafisah Tahun  

Pelajaran 2007/2008, bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa mencapai 

standar ketuntasan dengan penerapan model TPS dan  rata-rata kemampuan 

berpikir kritis pembelajaran TPS pada siswa SMP N 24 Semarang kelas VIII yang 

dikenai model pembelajaran TPS pada materi pokok kubus dan balok lebih baik 

dari pada rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa yang dikenai model 
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pembelajaran konvensional. Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Ari Yunita Tahun Pelajaran 2006/2007, bahwa kemampuan pemecahan masalah 

siswa kelas eksperimen yang diberi pembelajaran Think Pair Share (TPS) lebih 

baik dari pada kelas eksperimen yang tidak diberi pembelajaran Think Pair Share 

(TPS) terhadap kemampuan pemecahan masalah materi pokok  bangun ruang sisi 

datar pada siswa kelas VIII semester 2 SMP N 18 Semarang Tahun Pelajaran 

2006/2007. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted 

Individualization (TAI)  dan metode pembelajaran kooperati tipe Think Pair 

Share (TPS) telah terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam 

penelitian ini peneliti mencoba menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Time Assisted Individualization (TAI)  dan metode pembelajaran kooperati tipe 

Think Pair Share (TPS) dapat dijadikan alternatif pembelajaran sehingga siswa 

tidak cepat merasa bosan dalam belajar. 

 

2.2 Kerangka Berfikir 

Keberhasilan proses pembelajaran dalam pendidikan tercermin 

peningkatan prestasi belajar siswa. Hasil belajar yang diperoleh dalam kegiatan 

pembelajaran diperoleh berupa peningkatan prestasi belajar. Meliputi perubahan 

yang bersifat kognitif, sikap dan psikomotorik yaitu melalui pengukuran dan 

penilaian. Peningkatan hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa faktor salah 

satunya ketepatan penggunaan metode pembelajaran. Pembelajaran merupakan 
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seperangkat peristiwa yang melibatkan antara guru dengan siswa, sehingga pelajar 

memperoleh kemudahan dalam menerima pelajaran. Penentuan metode 

pembelajaran yang tepat harus disesuaikan dengan karakteristik materi dan siswa. 

Guru dalam penggunaan metode pembelajaran diharuskan mnggunakan beberapa 

metode pembelajaran, sehingga keaktifan siswa dapat meningkatkan hasil belajar. 

 Materi pelajaran Akuntansi yang disampaikan oleh guru dalam kegiatan 

mengajar merupakan konsep-konsep yang masih abstrak atau masih dalam tatanan 

ide. Dengan demikian guru dalam pengajaran diharapkan menjabarkan konsep 

materi menjadi lebih nyata atau konkrit. Untuk menghindarkan kebosanan pada 

siswa pada metode pembelajaran yang sebelumnya menggunakan pembelajaran 

konvensional, melalui penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Think-

Pair-Share (TPS) dan Metode Pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Melalui 

Pembelajaran kooperatif merupakan usaha meningkatkan partisipasi siswa, 

melatih pengalaman kepemimpinan serta ketegasan pengambilan keputusan. 

 Pembelajaran yang dilakukan memungkinkan siswa untuk berinteraksi 

dengan teman sebayanya sehingga melatih siswa untuk aktif dan kreatif, 

memunculkan semangat belajar. Metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS) memberikan kesempatan kemampuan berpikir individu karena 

dengan metode pembelajaran ini memberikan kesempatan siswa untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir, berpasangan, dan berbagi sehingga 

kemampuan siswa baik secara individu maupun kelompok dapat berkembang, 
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sedangkan metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI)  merupakan  

salah satu metode pembelajaran yang pelaksanaannya siswa 

ditempatkan pada kelompok-kelompok kecil yang heterogen diikuti dengan 

pemberian batuan secara individu bagi siswa yang memerlukan. Sehingga 

mendorong siswa yang mempunyai kemampuan lebih dapat membantu teman 

yang membutuhkan. Pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar siswa secara individual, bagi 

siswa yang pandai dapat mengembangan pemikirannya dalam kelompok. Oleh 

karena itu kegiatan pembelajarannya digunakan dalam pemecahan masalah. 

Pembelajaran dilaksanakan melalui dua metode antara kelompok 

eksperimen 1 melalui pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI) sedangkan kelompok eksperimen 2 melalui pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share ( TPS), kemudian dari hasil yang diperoleh 

dibandingkan. Yaitu hasil belajar yang melalui pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share ( TPS) dengan hasil belajar melalui pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI). Sehingga diketahui metode mana yang lebih 

baik antara metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dan 

metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) pada 

SMK  PGRI 1 Mejobo Kudus. 
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Gambar 2.1  Skema Kerangka Pemikiran 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian pre eksperimen  (quasi 

experimental designs) dengan pola Matched Subjects Designs. Eksperimen yang 

dilakukan adalah untuk melihat akibat dari perlakuan yang diberikan, dalam hal 

ini adalah pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dan 

pembelajaran kooperatif tipe Think pair share (TPS). Pola yang digunakan adalah 

pola M-S atau matching by subject. Menurut Hadi (2001: 484) metode matching 

by subject berarti juga group matching pada hakekatnya metode ini merupakan 

pemisahan-pemisahan subyek (Pair of Subjects)  masing-masing kegroup 

eksperimen dan group kontrol yang secara otomatis menyeimbangkan kedua 

proup. 

 Subject penelitian dibagi menjadi dua kelompok eksperimen berdasarkan 

ordinal pairing yang diperoleh dari nilai ulangan harian kelas X semester 1. 

Dalam penelitian ini terdapat tiga kelas yaitu kelas X Ak-1; X Ak-2 dan  X Ak-3. 

dari hasil nilai ulangan harian kemudian dipasangkan atau diseimbangkan dengan 

pola A-B-B-A dan tiap pasangan dipisahkan menjadi dua kelompok sehingga 

dapat diperoleh pasangan-pasangan yang seimbang dan bertolak pada titik yang 

sama yaitu hasil ulangan harian. 
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Tabel 3.1 
Desain  Penelitian 

 
 

 

 

Eksperimen yang peneliti laksanakan dapat digambarkan sebagai berikut 

Keterangan: 

NUH   :  Nilai Ulangan Harian  

X      : Metode Pembelajaran  kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI)   

Y         :  Metode Pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

T         :  Tes materi pelajaran  

 

3.2     Populasi Dan Sampel  

3.2.1  Populasi 

 Populasi  dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas X jurusan 

akuntansi SMK PGRI 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2008/2009. Terlihat pada 

Tabel 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Jumlah  Siswa Kelas X Akuntansi Tahun Pelajaran 2008/2009 

 
No Kelas Jumlah Siswa 

1 
 
2 
 
3 

Ak-1 
 

Ak-2 
 

Ak-3 

42 
 

42 
 

42 
  126 

Nama kelompok Pre-test Treatment Post-test 

Eksperimen A NUH X T 

Eksperimen B NUH Y T 
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3.2.2 Sampel 

 Pengambilan sampel dilakukan dengan tehnik purposive sample, yaitu 

sampel dalam populasi diambil didasarkan pada kurva normal yaitu pengambilan 

dengan cara perangkingan dari skor nilai tertinggi sampai skor nilai yang 

terendah. sampel 27% kelompok tinggi, 27% kelompok rendah dan sisanya 

merupakan kelompok sedang, sehingga sampel yang diambil mewakili populasi 

yang berdistribusi normal. Hal ini diperkuat oleh Arifin (1991: 129) bahwa dalam 

perhitungan tingkat kesukaran item atau tes yaitu menyusun lembar jawaban 

siswa dari yang mendapat skor tertinggi sampai yang mendapat skor terendah 

dengan cara mengambil 27% kelompok atas disebut (higher group) dan 27% 

disebut kelompok bawah (lower group). Sesuai dengan pendapat ini, meneliti 

sebagian dari populasi yang berjumlah 126 siswa.  

 Tabel 3.3  
Pengambilan Sampel Berdasarkan 27% Kelompok Tinggi dan 27% 

Kelompok Rendah 
 

No Kelas Jumlah 
Siswa 

T (27%) S R (27%) 

1 
2 
3 

Ak-1 
Ak-2 
Ak-3 

42 siswa 
42 siswa 
42 siswa 

11 siswa 
11 siswa 
11 siswa 

20 
20 
20 

11 
11 
11 

  126 siswa 33 60 33 
 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 126 terdiri dari tiga Kelas yaitu 

kelas Ak-1; Ak- 2 dan Ak-3 yang masing-masing berjumlah 42 siswa. Nilai 

ulangan harian kemudian disusun dari skor tertinggi sampai skor terendah. 

Selanjutnya diambil 27% dari kelompok tinggi (T), 27% kelompok rendah (R) 

dan sisanya merupakan kelompok sedang (S).   
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Tabel 3.4  
Pembagian Kelas Berdasarkan Pola A-B-B-A 

 

Pemasangan Pola 

A-B-B-A 

No. Kelas Jumlah 

sampel  

T (27%) S R (27%) 

Kelompok 1 Kelompok 2 

1 

2 

3 

Ak-1 

Ak-2 

Ak-3 

28 siswa 

28 siswa 

28 siswa 

7 siswa 

7 siswa 

7 siswa 

14 siswa 

14 siswa 

14 siswa 

7 siswa 

7 siswa 

7 siswa 

42 siswa 42 siswa 

  84 siswa 21 siswa 42 siswa 21 siswa   

 

 Sampel dalam peneletian ini berjumlah 84 siswa, yang diambil dari tiga 

kelas. Masing-masing kelas diambil 28 siswa berdasarkan 27% kelompok tinggi 

(T), 27% kelompok rendah (R)  dan sisanya kelompok sedang (S). sehingga 

diperoleh 21 siswa kelompok tinggi, 42 siswa kelompok sedang dan 21 siswa 

kelompok rendah. Dari 84 siswa dilakukan matching dengan cara ordinal pairing 

Caranya adalah hasil ulangan siswa dirangking dari yang tertinggi sampai yang 

terendah dan dipasangkan dengan menggunakan pola A-B-B-A, yaitu pola M-S 

(Matching by Subject). Menurut  Sutrisno Hadi  (2001 : 484) metode Matching by 

Subject berarti juga group matching, yang berarti merupakan pemisahan dari 

pasangan-pasangan subject penelitian atau pair of subject. Sehingga sampel yang  

digunakan dalam penelitian ini yaitu kelompok eksperimen 1 berjumlah 42 siswa 

menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

sedangkan kelompok eksperimen 2 berjumlah 42 siswa menggunakan 
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pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). Pembagian pola A-B-B-A 

terdapat pada lampiran 41-44. 

 

3.3    Variabel  Penelitian 

  Variabel dalam penelitian ini adalah perbandingan dari dua variabel bebas 

yaitu X1 and X2 yaitu perbandingan hasil belajar akuntansi standar kompetensi 

mencatat transaksi ke dalam Persamaan Dasar Akuntansi pada siswa kelas X 

Tahun Pelajaran 2008/2009. 

1. Hasil belajar akuntansi kompetensi dasar mencatat transaksi dalam Persamaan 

Dasar Akuntansi (X1) pada siswa kelas X SMK PGRI 1 Mejobo Kudus Tahun 

Pelajaran 2008/2009 dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif 

tipe Think Pair Share (TPS). 

2. Hasil belajar akuntansi kopetensi dasar mencatat transaksi dalam Persamaan 

Dasar Akuntansi (X2) pada siswa kelas X Ak SMK PGRI 1 Mejobo Kudus 

Tahun Pelajaran 2008/2009 dengan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). 

 

3.4    Metode Pengumpulan Data 

1)    Metode Dokumentasi 

 Dokumen atau data-data yang mendukung penelitian meliputi daftar nama 

siswa, data Nilai Ulangan Harian akuntansi siswa. 
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2)     Metode Observasi 

 Observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran menggunakan perangkat 

lembar observasi yang digunakan untuk mengamati hasil aktifitas siswa baik 

dalam individu maupun kelompok. 

3)    Metode Tes 

 Tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes prestasi yaitu tes yang 

digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu 

(Arikunto 2002: 128). Tes prestasi digunakan untuk memperoleh hasil prestasi 

belajar akuntansi kompetensi dasar mencatat transaksi dalam Persamaan  Dasar 

Akuntansi kelas X Akuntansi SMK PGRI 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 

2008/2009. Tehnik tes dalam penelitian ini dilaksanakan sesudah siswa 

memperoleh pengajaran materi Persamaan Dasar Akuntansi baik untuk kelompok 

eksperimen  1 maupun kelompok eksperimen 2. Tes yang digunakan adalah tes 

objektif dan tes uraian. Sebelum tes digunakan pada kelas eksperimen, terlebih 

dahulu diadakan uji coba tes pada kelas di luar kelas eksperimen. 

4) Metode Angket 

 Metode ini digunakan untuk mengetahui tanggapan siswa terhadap 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dan 

pembelajaran kooperatif tipe Think pair share (TPS). 

 

3.5       Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap 

yaitu: 
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3.5.1 Tahap Persiapan Penelitian  

 Pada tahap ini dilakukan penyusunan instrumen penelitian sekaligus 

melakukan ujicoba instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan 

yaitu tes objektif dan tes uraian. Pemilihan tes objektif dengan pertimbangan 

sebagai berikut: 

1) Tes objektif mempunyai jawaban yang mutlak, sehingga dalam pemberian 

skor sangat objektif. 

2) Skor masing-masing siswa tidak dipengaruhi oleh kemampuan siswa dalam 

menyusun kalimat dan subyektivitas pemeriksaan. 

3) Pemeriksaan hasil tes dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 

Sedangkan penelitian tes uraian dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1) Mudah disiapkan dan disusun. 

2) Tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan. 

3) Mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun 

dalam bentuk kalimat yang bagus. 

4) Memberi kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan maksudnya dengan 

gaya bahasa dan caranya sendiri. 

5) Dapat diketahui sejauh mana siswa mendalami suatu masalah yang diteskan. 

Namun soal berbentuk uraian juga memiliki kekurangan-kekurangan seperti: 

1) Kadar validitas dan reabilitas rendah karena sukar diketahui segi-segi mana 

dari pengetahuan siswa saja telah dikuasai. 

2) Kurang representif dalam hal mewakili seluruh bahan pelajaran yang akan 

diteskan karena soalnya terbatas. 
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3) Cara memeriksanya dipengaruhi oleh unsur-unsur subjektif. 

4) Pemeriksaannya lebih sulit karena membutuhkan pertimbangan individual 

lebih banyak dari penilai. 

5) Waktu untuk koreksi lama dan tidak dapat diwakilinya pada orang lain. 

(Arikunto 2002: 163) 

Adapun langkah-langkah dalam pembuatan instrumen adalah: 

1. Pembatasan terhadap materi yang akan diteskan yaitu tentang materi pokok 

Persamaan Dasar Akuntansi. 

2. Menentukan waktu yang disediakan. Jumlah waktu yang disediakan untuk uji 

coba adalah 120 menit. 

3. Menentukan jumlah item soal. Soal yang diujicobakan dalam uji coba 

intrumen adalah 19 item soal. 

4. Menentukan jumlah tipe soal. Tipe soal yang digunakan berupa tes objektif 

dengan empat opsi pilihan dan empat soal uraian. 

5. Menentukan komposisi tentang perangkat tes yang terdiri dari aspek 

pengetahuan, pemahaman dan penerapan. 

6. Menentukan komposisi soal. 

 Instrumen yang telah disusun kemudian diujicobakn pada salah satu kelas 

yang telah ditentukan sebelumnya. Uji coba dilaksanakan pada siswa kelas XI  

Ak-3 yang berjumlah 42 siswa. Hasil dari uji coba intrumen tersebut selanjutnya 

dianalisis untuk mengetahui Validitas, Reabilitas, tingkat kesukaran soal dan daya 

pembeda. Analisis tersebut dilakukan untuk menentukan soal yang layak dipakai 

dalam pelaksanaan post test. 



 

 

69

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil uji coba intrumen adalah 

sebagai berikut: 

1.    Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalitan atau 

kesahihan mempunyai tingkat validitas tinggi. Sebaliknya instumen yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto 2002: 144-145) 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengukur data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran 

tentang validitas yang dimaksud (Arikunto  2002: 145). 

Untuk melihat validitas instumen maka menggunakan rumus korelasi 

Product Moment dengan angka kasar. 

rxy = 
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−

})(}{)({
))((

2222 YYNXXN
YXXYN

 

Keterangan: 

rxy  : Korelasi anatara variabel X dan Y 

∑ XY  : Produk perkalian skor 

∑ x  : Skor variabel X adalah skor total perbutir 

∑ y  : Skor variabel adalah skor total 

N : Jumlah sampel 

∑ 2x  : Jumlah skor X yang dikuadratkan 
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∑ 2y  : Jumlah skor variabel Y yang dikuadratkan 

(Arikunto 2002:146) 

Berdasarkan hasil uji validitas pada lampiran 21 hal 201 dan lampiran 26 hal 

209 dengan perhitungan rumus korelasi product moment yang dikonsultasikan 

pada tabel r dengan taraf signifikansi 5%. Jika rxy > rtabel maka butir soal tersebut 

valid signifikan. Dari 19 Item soal yang tidak valid tidak perlu direvisi dan tidak 

digunakan sebagai instrumen penelitian. Dari 15 soal objektif dan 4 soal uraian 

yang diuji cobakan terdapat 14 soal yang valid yaitu terdapat pada soal objektif 

adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12 14, sedang soal yang tidak valid 

adalah nomor 7, 9, 13, 15. Untuk soal uraian diperoleh semua soal valid adalah 

soal nomor 16, 17, 18, 19.   

2. Realibilitas 

Reliable berarti dapat dipercaya. Sebuah tes dikatakan dapat dipercaya jika 

memberikan hasil yang tetap jika diujikan berkali-kali. Dengan kata lain jika 

kepada peserta tes diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka 

setiap peserta tes akan tetap berada dalam urutan yang sama dalam kelompoknya 

(hasilnya tetap). 

Untuk mengukur realibitas tes bentuk objektif digunakan rumus K-R 20 

(Arikunto 2002: 163) yaitu : 

    r 11 = ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑−
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

− t

t

V
pqV

k
k

1
 

Keterangan: 

r11  : Reliabilitas instrumen 
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k : Banyaknya butir soal 

p :  Proporsi subyek yang menjawab betul 

q :  Proporsi subyek yang menjawab salah 

pq∑  :  Jumlah skor p dan skor q yang dikuadratkan  

tV  : Varian total 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas soal objektif pada lampiran 21 hal 201 

maka diperoleh r11= 0, 766 dan r tabel = 0,304 dengan N = 42 dan taraf nyata 5%, 

karena koefisien reliabilitas (r11) lebih besar dari nilai kritik (rtabel), maka soal uji 

coba tersebut reliabel.  

Untuk mengukur reliabilitas tes bentuk uraian digunakan rumus Alpha 

sebagai berikut: 

r11 = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑

21
1 i

i
i

n
n

σ
σ

 

r11 : reliabilitas yang dicari   

∑ 2
iσ  : jumlah varians skor tiap-tiap item 

2
iσ  : varians total 

n : banyaknya butir soal 

dengan rumus varians 

( )

N
N
X

X
2

2

2

∑∑ −
=σ  

X : skor yang diperoleh tiap peserta tes pada tiap soal 

N : banyaknya peserta tes 

Hasil perhitungan r11 dikonsultasikan dengan tabel r product moment. Jika 

r11 > rtabel maka butir-butir tes tersebut reliabel (Arikunto 2002:86-109). 

Berdasrkan uji reliabel untuk soal uraian dengan rumus alpha.                  
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Diperoleh r11 0, 490. Karena r11 (0, 490) > rtabel (0, 304) maka dapat disimpulkan 

bahwa instrumen tes uraian reliabel. 

3. Tingkat kesukaran soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. 

Tingkat kesukaran dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

(Arikunto 2002: 208) 

BA

BA

JSJS
JBJBIK

+
+

=  

Keterangan  

IK  : Indeks kesukaran soal 

AJB  : Banyaknya siswa kelompok atas  yang menjawab soal dengan   benar 

BJB  : Banyaknya siswa kelompok bawah  yang menjawab soal dengan benar 

JS  : Jumlah keseluruhan siswa pengikut tes. 

 

Tabel 3.3  
Kriteria Indeks Kesukaran 

 
Interval IK Kriteria 

0,00 - 0,10 

0,11 - 0,30 

0,31 - 0,70 

0,71 – 0,90 

P      ≥0,90 

Sangat sukar 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

Sangat mudah 

(Sumber: Arikunto 2002: 208-210) 
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Jumlah testi yang gagal 

Jumlah peserta tes 

Berdasarkan hasil uji coba instrumen soal objektif pada lampiran 21 hal 201 

maka dari 15 butir soal yang diujicobakan diperoleh soal dengan kriteria sedang 

yaitu terdapat pada butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Jawaban terhadap butir soal bentuk uraian secara teoritis tidak ada yang 

salah mutlak, sehingga derajat kebenaran jawaban tersebut akan berperingkat 

sesuai dengan mutu jawaban masing-masing peserta didik.  

Rumus yang digunakan untuk mencari tingkat kesukaran soal bentuk uraian 

adalah sebagai berikut. 

 

Tingkat Kesukaran =              x 100% 

 

Menurut Arifin (1991: 135) untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran 

digunakan tolok ukur sebagai berikut. 

a) Jika jumlah peserta tes yang gagal ≤ 27%, soal mudah. 

b) Jika jumlah peserta tes yang gagal 28% - 72%, soal sedang. 

c) Jika jumlah peserta tes yang gagal ≥ 73%, soal sukar. 

d) Batas lulus ideal 6 untuk skala 0 – 10. 

Oleh karena skor butir bersifat tidak mutlak, maka ketentuan yang benar dan 

yang salah juga bersifat tidak mutlak. Ketidakmutlakan tersebut dapat ditentukan 

oleh penyusun tes atau penguji sendiri. 

Setelah dilakukan analisis tingkat kesukaran pada soal uji coba dalam 

penelitian ini, diperoleh hasil sebagai berikut. 

a) Soal yang termasuk kriteria mudah adalah soal nomor 17. 

b) Soal yang termasuk kriteria sedang, yaitu ; soal nomor 16, 18 dan 19. 
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c) Soal yang termasuk kriteria sukar tidak ada. 

Untuk perhitungan selengkapnya ada di lampiran 26 hal 209. 

4. Daya pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan siswa 

yang pandai atau siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang 

berkemanpuan rendah (Arikunto 2002: 210). 

Daya pembeda soal objektif dinyatakan dengan rumus 

PBPA
JB
BB

JA
BAD −=−=  

Keterangan 

JA : banyaknya peserta kelas atas 

JB  : banyaknya peserta kelas bawah 

BA : banyaknya peserta kelas atas yang menjawab soal dengan benar 

BB : banyaknya peserta kelas bawah yang menjawab soal dengan benar 

PA : banyaknya siswa kelas atas yang menjawab benar 

PB : banyaknya siswa kelas bawah yang menjawab benar 

       Kriteria daya pembeda soal pada Tabel 3.4 berikut ini. 

Tabel 3.4 
Kriteria Indeks Daya Pembeda Soal 

 
Interval DP Kriteria 

0,00  - 0,20 
0,21  - 0,40 
0,41  - 0,70 
0,71  - 1,00 
Negative 

Jelek 
Cukup 
Baik 

Sangat baik 
 

      (Sumber: Arikunto 2002: 213) 
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Berdasarkan hasil uji coba instrumen tes objektif  pada lampiran 21 hal 201 

maka dari 15 butir soal yang diujicobakan diperoleh 2 butir soal dengan kriteria 

baik terdapat pada butir soal nomor 1 dan 4, dan ada 9 soal dengan kriteria cukup  

terdapat pada butir soal nomor 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14; dan  4 soal dengan 

kriteria jelek yaitu terdapat pada butir soal nomor 7, 9, 13 dan 15. 

Teknik yang digunakan untuk menghitung daya beda tes berbentuk uraian 

adalah dengan menghitung perbedaan dua buah rata-rata (mean), yaitu antara rata-

rata dari kelompok atas dengan rata-rata dari kelompok bawah untuk tiap-tiap 

item. Rumusnya yaitu t = 

)1(

)(
2
2

2
1

−
+

−

∑ ∑
ii nn

xx

MLMH  

MH : rata-rata dari kelompok atas 

ML : rata-rata dari kelompok bawah 

∑ 2
1x : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas 

∑ 2
2x : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah 

ni : 27% x N 

N : banyaknya peserta tes 

Jika taraf kepercayaan ditentukan sebesar 5% dan derajat kebebasan/dk 

sebesar   (n1-1) ( n2-1), dan harga thitung > ttabel, maka daya beda butir soal uraian 

itu signifikan (mampu membedakan peserta tes yang pandai dan kurang pandai) 

(Arifin 1991:136-141). 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan t tabel, dk= (n1 – 1) + (n2 – 1) dan 

α  = 5% jika thitung > ttabel maka daya beda soal tersebut signifikan. Berdasarkan 
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hasil perhitungan dengan α = 5 % dan dk = (12-1) + (12-1) = 22, diperoleh t tabel =  

1, 72. Berdasarkan hasil perhitungan daya pembeda didapatkan bahwa item soal 

nomor 16, 17, 18 dan 19 memiliki daya beda yang signifikan. Untuk perhitungan 

selengkapnya ada di lampiran 26 hal 209. 

Dari hasil analisis uji coba dapat diambil sebanyak 19 soal yang memenuhi 

kriteria dan dapat dipakai sebagai instrumen dalam mengambil data penelitian 

dengan rincian: soal no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19 sedang soal 

yang tidak dipakai adalah 7, 9, 13, 15. Untuk penentuan instrumen selengkapnya 

pada dilampiran 31 hal 217. 

 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Proses pembelajaran akuntansi standar kompetensi mencatat transaksi ke 

dalam Persamaan Dasar Akuntansi memerlukan tujuh kali pertemuan termasuk 

post tes dengan waktu 120 menit setiap pertemuan. Pembagian materi untuk setiap 

kali pertemuan dalam kelas eksperimen yang mendapat perlakuan penerapan 

metode pembelajaran kooperatif Tipe Team Assisted Individualization (TAI)  

yaitu: 

1. Pertemuan I, menjelaskan pokok bahasan pengertian dan kegunaan Persamaan 

Dasar Akuntansi dengan menggunakan metode kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI).  

2. Pertemuan II, menjelaskan pokok bahasan bentuk Persamaan Dasar Akuntansi 

dengan menggunakan metode kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI).  
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3. Pertemuan III,  mengerjakan soal mandiri.  

4. Pertemuan IV, menjelaskan pokok bahasan yaitu pengaruh transaksi terhadap 

unsur-unsur persamaan akuntansi dan pengaruh transaksi tunai dan kredit ke 

dalam  persamaan akuntansi menggunakan metode koopereatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI).  

5. Pertemuan V, menjelaskan pokok bahasan yaitu pengaruh transaksi yang 

masih harus diterima dan masih harus dibayar ke dalam persamaan akuntansi 

dengan menggunakan metode koopereatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI).  

6. Pertemuan VI, mengerjakan soal mandiri. 

7. Pertemuan VII, pelaksanaan Post Test 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yang bertindak sebagai guru 

dalam kelas eksperimen 1 adalah sebagai  berikut: 

1. Guru (peneliti) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sebelum 

proses pembelajaran sebagai acuan dalam mengajar. 

2. Guru mengawali pembelajaran dengan  memberikan penjelasan mengenai 

penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI)  disertai pembagian kelompok. Pembelajaran 

dilanjutkan dengan menjelaskam manfaat materi Persamaan Dasar Akuntansi. 

3. Penjelasan materi Persamaan Dasar Akuntansi secara garis besar, 

pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi dengan metode Team Assisted 

Individualization (TAI)   
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4. Interaksi dalam proses pembelajaran Team Assisted Individualization (TAI)  

berlangsung secara bersamaan dengan berkelompok dengan penjelasan materi 

oleh guru. Pembelajaran disertai dengan LKS, salah satu siswa dalam 

kelompok menjadi ketua kelompok yang bertanggung jawab penuh akan 

kemampuan anggota kelompoknya. Ketua kelompok menjelaskan pengertian 

dan keguanaan Persamaan Dasar Akuntansi dan unsur-unsur dengan bahasa 

mereka, ketua kelompok melaporkan hasil diskusi dan guru memberikan 

bantuan secara individual pada siswa yang belum faham. 

5. Guru membagi tes dan memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk 

menyeleasikan secara individual. 

6. Dilaksanakan tes, maka ditentukan nilai peningkatan individual yang akan 

memungkinkan siswa memberikan nilai maksimal pada kelompoknya. Skor 

kelompok tidak didasarkan pada skor mutlak siswa, tetapi berdasarkan pada 

seberapa jauh skor itu melampaui rata-rata skor siswa yang lalu. 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) 

kompetensi dasar mencatat transaksi ke dalam Persamaan Dasar Akuntansi di 

kelas Eksperimen 2 yaitu pembelajaran berlangsung selama 7 kali pertemuan 

termasuk post test yaitu: 

1. Pertemuan I , Menjelaskan pokok bahasan pengertian dan kegunaan 

Persamaan Dasar Akuntansi secara garis besar, dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS), guru memberikan 

pertanyaan masalah akan kegunaan persamaan dasar akuntansi untuk difikir 

secara individu. Siswa selama berfikir secara individu berusaha menjawab 
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pertanyaan guru dilanjutkan berpasangan dan diskusi dengan teman kelompok 

yang sudah ditentukan yang disertai dengan Lembar Kerja Siswa. 

2. Pertemuan II, menjelaskan pokok bahasan bentuk Persamaan Dasar Akuntansi 

dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS), guru memberikan pertanyaan sekitar masalah bentuk Persamaan Dasar 

Akuntansi untuk difikir secara individu. Siswa selama berfikir secara individu 

berusaha menjawab pertanyaan guru dilanjutkan berpasangan dan diskusi 

dengan teman kelompok yang sudah ditentukan yang disertai dengan Lembar 

Kerja Siswa. 

3. Pertemuan III, mengerjakan soal mandiri 

4. Pertemuan IV, menjelaskan pokok bahasan yaitu pengaruh transaksi terhadap 

unsur-unsur persamaan akuntansi dan pengaruh transaksi tunai dan kredit ke 

dalam  persamaan akuntansi. Pemberian masalah yang berhubungan terhadap 

pengaruh transaksi dalam Persamaan Dasar Akuntansi yang difikir secara 

individu. Siswa berpasangan untuk menemukan jawaban yang paling benar 

yang disertai dengan Lembar Kerja Siswa. 

5. Pertemuan V, menjelaskan pokok bahasan yaitu pengaruh transaksi yang 

masih harus diterima dan masih harus dibayar ke dalam persamaan akuntansi. 

Pemberian masalah yang berhubungan terhadap pengaruh transaksi yang 

masih harus diterima dan masih harus dibayar ke dalam persamaan akuntansi 

yang difikir secara individu. Siswa berpasangan untuk menemukan jawaban 

yang paling benar yang disertai dengan Lembar Kerja Siswa. 
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6. Pertemuan VI, mengerjakan soal mandiri 

7. Pertemuan VII, pelaksanaan Post Test 

 

Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh peneliti yang bertindak sebagai 

guru dalam kelas eksperimen 2 adalah sebagai berikut: 

1. Guru (peneliti) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran sebagai acuan 

mengajar. 

2. Guru mengawali pembelajaran dengan memberikan penjelasan mengenai 

penerapan metode pembelajaran metode kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS). 

3. Guru menyampaikan masalah yang berhubungan dengan materi Persamaan 

Dasar Akuntansi. 

4. Guru membentuk kelompok 4-5 siswa. 

5. Guru memberi kesempatan berpasangan dan menemukan jawaban. 

6. Interaksi pembelajaran metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) dengan dilengkapi Lembar Kerja Siswa untuk difikir secara individual 

dan berkelompok sampai berbagi dengan teman sekelas. 

7. Guru memberi soal mandiri untuk dikerjakan selama waktu yang sudah 

ditentukan. 

8. Setelah dilaksanakan tes, maka ditentukan nilai peningkatan individu serta 

pemberian skor individu dan nilai perkembangan. 

Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok eksperimen 1 dapat dilihat pada 

Gambar 3.1  berikut ini:   
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Gambar 3.1 Skema Pembelajaran Kelompok Eksperimen 1 

Skema Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok eksperimen 2 dapat 

dilihat pada Gambar 3.2  berikut ini:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru (peneliti) menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Sebelum 
proses pembelajaran sebagai acuan dalam mengajar 

Guru mengawali pembelajaran dengan  memberikan penjelasan mengenai 
penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 
Individualization (TAI)  disertai pembagian kelompok.  

Penjelasan materi persamaan dasar akuntansi secara garis besar, pembelajaran 
dilanjutkan dengan diskusi dengan metode Team Assisted Individualization 

(TAI) 

Interaksi berlangsung secara bersamaan dengan berkelompok dengan 
penjelasan materi oleh guru. Pembelajaran disertai dengan LKS, ketua 
kelompok bertanggung jawab penuh akan kemampuan anggota 
kelompoknya. Ketua kelompok melaporkan hasil diskusi dan guru 
memberikan bantuan secara individual pada siswa yang belum  paham. 
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Gambar 3.2 Skema Pembelajaran Kelompok Eksperimen 1 

 

3.5.3 Pemberian Post Test 

Setelah kegiatan pembelajaran pada kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 berakhir, maka diadakan tes akhir (Post Test). Dari hasil Post Test 

untuk mengetahui prestasi belajar akuntansi kompetensi dasar mencatat transaksi 

dalam Persamaan Dasar Akuntansi. Soal yang diberikan pada post test telah 

diujicobakan terlebih dahulu di luar kelompok eksperimen1 dan kelompok 

eksperimen 2. Pelaksanaan post test pada pada kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2 dilakukan secara bersamaan sebagai antisipasi agar tidak 

terjadi kebocoran soal dalam tes. 

 

3.5.4 Analisis  Data 

 Analisis data dalam penelitian ini dibagi dua tahap,yaitu analisis tahap 

awal yang merupakan analisis menyamakan dua kelompok yaitu  uji normalitas, 

uji homogenitas  dan  analisis varians serta analisis tahap akhir merupakan analisis 

untuk menguji hipotesis. 

 Analisis tahap awal adalah analisis populasi yang dilaksanakan sebelum 

pelaksanaan penelitian, bertujuan untuk mengetahui adanya kesamaan kondisi 

Guru membagi tes dan memberikan waktu yang cukup bagi siswa untuk 
menyeleasikan secara individual 

Dilaksanakan tes 



 

 

83

awal populasi. Data yang digunakan adalah rata-rata nilai ulangan harian semester 

1 kelas X akuntansi SMK PGRI 1 Mejobo kudus. Analisis tahap akhir dilakukan 

untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan nilai post test. 

 

3.5.4.1 Analisis  Tahap Awal 

1. Uji Normalitas  

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui nilai ulangan harian akuntansi 

populasi, berdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan uji Chi-kuadrat. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam uji normalitas adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyusun data dan mencari skor maksimum dan skor minimum. 

2) Membuat interval kelas dan menentukan batas kelas. 

3) Menghitung rata-rata skor ulangan harian dan simpangan baku. 

4) Membuat tabulasi data ke dalam interval kelas. 

5) Menghitung nilai z dari setiap batas kelas dengan rumus: 

Zi =  
s

XXi −  

6) Mengubah harga Z menjadi luas daerah kurva normal dengan menggunakan 

tabel. 

7) Menghitung frekuensi harapan dengan rumus Chi-kuadrat, yaitu: 

X2 =  ∑
=

−k

i Ei
EiOi

1

2)(

 

Keterangan: 

X2 = Chi-kuadrat 
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Oi = Frekuensi pengamatan 

Ei  = Frekuensi yang diharapkan 

8) Membandingkan harga Chi-kuadrat hitung dengan harga Chi-kuadrat pada 

tabel dengan taraf signifikan 5%. 

9) Menarik kesimpulan, jika X2
hitung < X2

tabel, maka data berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah k kelompok 

mempunyai kelompok varian yang sama atau tidak, apabila k kelompok 

mempunyai varian yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen.  

Untuk menguji homogenitas k buah (k ≥ 2) dengan banyakanya tiap kelas 

sama atau berbeda maka digunkan uji bartlet. 

Hipotesis yang diajukan: 

Ho : σ2
1 = σ2

2 = σ
2
3   (Varians antara kelompok tidak berbeda) 

Ha :  Tidak semua σ2
i sama, untuk i = 1, 2, 3 

 Adapun langkah-langkah pengujian sebagai berikut: 

1) Menentukan  varians gabungan dari semua kelas:  

 ( )1
)1(2

−∑
−∑

=
i

ii

n
sn

s  

2) Menghitung harga satuan B:  

 ( ) ( )∑ −= 1log 2
inSB  

3) Menghitung nilai statistik Chi-kuadrat (
2χ )  

 ( ) ( )[ ]∑ −−= 22 log110ln ii SnBχ  
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 Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan tabel chi-kuadrat dengan 

peluang hasil ( )α−1  untuk α  = 5 % dan dk =  k-1. Kriteria pengujiannya adalah 

jika 2Χ  hitung < 2Χ    ( )( )11 −− kα , maka nilai Ho diterima sebagai populasi 

dikatakan homogen  dan apabila 2Χ hitung ≥  X2 ( )( )11 −− kα   maka Ho ditolak 

(Sujdana 2002: 263) 

3. Uji Kesamaan Rata-Rata  

 Uji kesamaan rata-rata menggunakan analisis varian, digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata kondisi awal sampel penelitian. 

Dalam analisis varian ini hipotesis yang diuji adalah:  

H0 : μ1 = μ2 =  μ3 (Rata-rata antara kelompok tidak berbeda) 

Ha : Tidak semua μi sama, untuk i = 1, 2, 3 

 Unuk pengujian hipotesis tersebut, digunakan uji F dengan bantuan tabel 

analisis varian seperti pada  Tabel 3.5 berikut: 

Tabel 3.5 
Uji Kesamaan Rata-Rata 

 
Sumber Variasi dk JK KT F 

Rata-rata 1 RY k = RY : 1  
Antar Kelompok k-1 AY A = AY : (k-1) A 
Dalam Kelompok Σ(ni - 1) DY D = DY: (Σ(ni-1)) D 

Total Σni ΣX2     
Keterangan : 

RY : jumlah kuadrat rata-rata 

RY : 
n

∑Χ 2

 

AY : jumlah kuadrat antar kelompok 
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AY : 
( )

RY
n

−
Χ∑ 2

 

DY : jumlah kuadrat dalam kelompok 

JK Tot : RY-AY 

(Sujdana 2002 : 305) 

Kriteria : jika Fhitung ≤  Ftabel maka tidak ada perbedaan keadaan awal populasi 

berati populasi berangkat dari keadaan awal yang sama. 

3.5.4.2 Analisis Tahap Akhir 

Setelah memperoleh hasil belajar siswa kompetensi dasar mencatat 

transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Data tersebut diperoleh dari 

menganalisis dari hasil post test kelompok ekperimen 1 dan kelompok eksperimen 

2. Sebelum melakukan uji hipotesis, data nilai post test diuji normalitas dan uji 

homogenitas. 

1. Uji Normalitas 

Agar kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari kebenaran, maka 

data yang diperoleh harus berdistribusi normal. Uji normalitas data nilai post test 

dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (Uji Kolmogorov-Smirnov 

Test). 

Hipotesis yang diajukan : 

Ho : data nilai post test berdistribusi secara normal 

Ha : data nilai post test tidak berdistribusi secara normal 

 Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis dalam 

uji Kolmogorov-Smirnov Test jika hipotesis nol(Ho) yang diusulkan: 
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(a) Ho diterima jika nilai p-value pada kolom asymp. Sig (2-tailed) > level of 

significant (α ). 

(b) Ho ditolak jika nilai p-value pada kolom asymp. Sig (2-tailed) < level of 

significant (α ). 

(Nugroho 2005: 112) 

2. Uji Homogenitas  

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok  

sampel eksperimen 1 dan kelompok sampel eksperimen 2 berasal dari populasi 

yang homogen hipotesis nol (Ho) yang diusulkan: 

Ho : tidak ada perbedaan varian antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperimen 2 

Ha   : ada perbedaan varian antara kelompok eksperimen 1 dan kelompok 

eksperiemen 2 

Uji homogenitas data nilai post test kompetensi dasar mencatat transaksi 

dalam Persamaan Dasar Akuntansi dalam penelitian ini menggunakan program 

SPSS. Hipotesis nol (Ho) diterima jika nila P-Value pada kolom asymp. Sig (2-

tailed) > level of significant ( )α , sedangkan Ho ditolak jika nilai P-Value pada 

kolom asymp. Sig (2- tailed) <  level of significant ( )α  

3. Uji  T-Tes 

Uji T-Tes bertujuan untuk mengetahui keefektifan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) terhadap hasil belajar akuntansi 
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Kompetensi Dasar mencatat transaksi Persamaan Dasar Akuntansi pada kelas X 

jurusan akuntansi. 

Hipotesis yang diusulkan dalam uji T-Tes pada analisis tahap akhir 

sebagai berikut: 

Ho : µ0 = µ1 (Tidak ada perbedaan rata-rata nilai post test antara kelompok 

eksperimen 1 dan kelompok eksperimen 2) 

Ha : µ0 ≠ µ1 (Ada perbedaan rata-rata nilai post test antara kelompok eksperimen 1 

dan kelompok eksperimen 2)     

Rumus Uji T-Tes yang digunakan adalah sebagi berikut: 

(1) Apabila kedua sampel memiliki varians yang sama (homogen), maka rumus t 

yang digunakan adalah: 

s
nn

xxt

21

21

11
+

−
=  dengan 

( ) ( )
2

11

21

2
22

2
112

−+
−+−

=
nn

SnSnS  

 

Keterangan: 

2x : Rata rata nilai kelas eksperimen 

2x : Rata rata nilai kelas kontrol 

1n  : Jumlah anggota kelas eksperimen 

2n  : Jumlah anggota kelas kontrol 

2
2S  : Varians kelas kontrol 

2
1S  : Varians kelas eksperimen 

2S :Varians  gabungan 
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 t    : indeks perbedaan 

 (Sudjana 2002: 208) 

 Dalam penelitian ini diambil taraf signifikan 5% dengan kriteria: 

 Bila t hitung < ttabel maka Ho diterima 

 Bila t hitung > ttabel maka Ho ditolak 

(2) Apabila varians kedua kelas tidak sama maka rumus yang digunakan adalah: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−
=

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

xxt  

Kriteria Pengujian Ho diterima jika 

   
21

2211

ww
twtw

t
+
+

≤  

   
1

2
1

1 n
Sw =  dan 

2

2
2

2 n
Sw =  

     t 1 = t (1-1/2 α) , dk = n1-1  dan t2 = t (1-1/2 α) , dk = n2 -1 (Sudjana 2002: 208)  

 uji hipotesi pada penelitian ini menggunakan program SPSS. Pedoman 

penarikan kesimpulan untuk uji hipotesis yaitu: 

1) Ho ditolak jika t hitung > t tabel 

2) Ho diterima jika t hitung < t tabel 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN  DAN PEMBAHASAN 

 

4.1     Hasil Penelitian 

4.1.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK PGRI 1 Mejobo Kudus, dengan 

sampel penelitian kelompok eksperimen I berjumlah 42 siswa dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI). Sedangkan kelompok eksperimen 2 berjumlah 42 siswa 

dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share 

(TPS). 

4.1.1.1 Proses Pembelajaran pada Kelompok Eksperimen 1 

Pembelajaran kooperatif tipe TAI diterapkan pada kelompok eksperimen 1 

yang berjumlah 42 siswa. Sebelum pembelajaran guru (peneliti) membuat 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kompetensi dasar mencatat transaksi dalam 

Persamaan Dasar Akuntansi selama tujuh pertemuan. Pembelajaran diawali 

mempersiapkan perangkat pembelajaran yang dibutuhkan dan mempersiapkan 

Lembar Kerja Siswa dan soal mandiri. 

Pertemuan pertama, langkah pertama guru menentukan pokok bahasan 

yaitu pengertian dan kegunaan persamaan akuntansi serta pengertian dan unsur-

unsur harta, hutang dan modal. Dilanjutkan guru menjelaskan kepada siswa 

tentang metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI), yang akan diterapkan pada mata pelajaran akuntansi. Serta mengarahkan 

kepada siswa tentang pola kerja sama antar siswa dalam suatu kelompok yang 
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mengacu pada metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted 

Individualization (TAI). 

Langkah ke-dua, guru menjelaskan materi secara garis besar, pembelajaran 

dilanjutkan pembentukan tim kelompok yang terbagi dalam sepuluh kelompok 

terdiri dari 4-5 siswa. Pembelajaran kelompok dilengkapi buku paket dan Lembar 

Kerja Siswa. Pembelajaran dilanjutkan pemberian bantuan secara individu oleh 

guru kepada siswa yang mengalami kesulitan. Setiap kelompok saling 

mendiskusikan jawaban, ketua kelompok memastikan bahwa anggota kelompok 

faham  tentang isi dari Lembar Kerja Siswa, ketua kelompok melaporkan 

keberhasilan kelompoknya atau melaporkan hambatan yang dialami anggota 

kelompok. Langkah ke-Tiga, guru mempersilahkan beberapa kelompok untuk 

persentasi. Pelaksanaan pembelajaran pada kelompok eksperimen 1 pada awal 

pertemuan ditemukan banyak hambatan. Pembelajaran dibutuhkan waktu dan 

kesabaran bagi guru untuk membimbing siswa. Hal ini disebabkan dominasi siswa 

yang pandai yang kurang kerja sama dengan siswa yang kurang pandai selain itu 

banyak siswa ramai dan saling mengganggu satu sama lain. 

Pertemuan ke-Dua, langkah pertama guru menentukan pokok bahasan 

yaitu bentuk persamaan akuntansi. Dilanjutkan pemberian apersepsi dan motivasi 

pada siswa. Guru memberikan motivasi bagi siswa yang kurang aktif dalam 

kelompok untuk lebih perhatian dan aktif dan melakukan perjanjian untuk tidak 

gaduh sendiri. 

Langkah ke-dua, guru menerangkan materi secara garis besar, pemberian 

kesempatan bagi siswa untuk kembali pada kelompok serta pemberian Lembar 
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Kerja Siswa yang harus dikerjakan dalam kelompok. Anggota kelompok saling 

memeriksa jawaban anggota lain, ketua kelompok melaporkan keberhasilan 

kelompok atau melaporkan kepada guru tentang hambatan yang dialami anggota 

kelompoknya. Dilanjutkan pemberian bantuan oleh guru bagi siswa yang kurang 

faham dan mengalami kesulitan dan memberikan bimbingan kepada siswa. 

Langkah ke-tiga, guru mempersilahkan beberapa kelompok untuk 

mempersentasikan jawaban LKS di depan kelas. Guru mendampingi jalannya 

diskusi, memdorong siswa untuk aktif bertanya dan berpendapat, dan bagi 

kelompok yang maju untuk menerima kritikan dari teman-teman yang lain. 

Presentasi dilanjutkan untuk kelompok lain. Persentasi dilanjutkan untuk 

kelompok lain. Persentasi diakhiri dengan pemberian oplosan tangan bagi teman-

teman yang sudah presenatsi. Diakhir diskusi guru melakukan timbal balik dan 

memberikan kesimpulan. Dilanjutkan untuk pertemuan ke-tiga yaitu mengerjakan 

soal mandiri selama 20 menit.  

Dari hasil mengerjakan soal mandiri diperoleh rata-rata hasil belajar 66,31 

hal ini berarti hasil belajar belum mencapai batas ketuntasan minimal 70 terdapat 

pada lampiran 15 hal 184. Dilanjutkan perhitungan perkembangan kelompok 

diperoleh tujuh kelompok termasuk kategori baik dan tiga kelompok masuk 

kategori hebat dari sepuluh kelompok yang ada. Perhitungan nilai perkembangan 

terdapat pada lampiran 13 hal 178. 

Pertemuan ke-empat, langkah pertama guru menentukan kembali pokok 

bahasan yaitu pengaruh transaksi terhadap unsur-unsur Persamaan Dasar 

Akuntansi dan pengaruh transaksi tunai dan kredit ke dalam Persamaan Dasar 
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Akuntansi. Dilanjutkan pemberian apersepsi dan motivasi bagi siswa agar lebih 

aktif dalam diskusi dan pemberian semangat bagi kelompok agar saling terbuka 

dan saling membantu. 

Langkah ke-dua, guru menjelaskan materi secara garis besar, anggota 

kelompok berkumpul sesuai kelompok sebelumnya disertai pemberian Lembar 

Kerja Siswa 2 untuk diselesaikan dalam kelompok. Kegiatan diskusi mulai 

berjalan lancar dan mendapat respon yang baik, terlihat siswa yang pandai 

membimbing siswa lain yang mengalami kesulitan. Guru tidak mengalami 

kesulitan memberikan penjelasan materi, disebabkan siswa memberikan respon 

dan tanggapan sehingga terbentuk suasana yang kondusif. Keaktifan kelompok 

sudah baik terlihat banyaknya siswa yang bertanya, serta memberikan tanggapan. 

Diakhir diskusi guru memberikan penegasan materi dan bersama-sama membuat 

kesimpulan. 

Pertemuan ke-lima, langkah pertama, guru menentukan pokok bahasan 

yaitu pengaruh transaksi yang masih harus diterima dan masih harus dibayar 

kedalam Persamaan Dasar Akuntansi. Dilanjutkan pemberian apersepsi dan 

motivasi bagi siswa agar lebih meningkatkan kemampuan, serta meningkatkan 

kerja sama antar siswa. 

Langkah ke-dua, pembelajaran diawali penjelasan materi secara garis 

besar. Dilanjutkan pemberian Lembar Kerja Siswa 2 dan mempersilahkan siswa 

untuk kembali berkelompok. Proses diskusi sudah berjalan sesuai skenario 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI). Terlihat 

siswa yang baik dalam kerja sama, keberanian siswa dalam bertanya dan 
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berpendapat ataupun memberikan sanggahan bahwa siswa sudah faham secara 

keseluruhan tentang kompetensi dasar mencatat transaksi dalam Persamaan Dasar 

Akuntansi. 

Pertemuan ke-enam mengerjakan soal mandiri, dari analisis hasil soal 

mandiri menunjukkan rata-rata nilai kelompok eksperimen 1 sebesar 82,17 terlihat 

sudah diatas batas minimal 70 terlihat pada lampiran 16 hal 185. sedangkan hasil 

perkembangan kelompok diperoleh lima kelompok hebat dan lima kelompok 

super. Perhitungan perkembangan kelompok terdapat pada lampiran 13 hal 178. 

Diakhir pertemuan, guru melaksanakan post test kepada siswa, dari hasil 

post test kelompok eksperimen 1 nilai rata-rata kompetensi dasar mencatat 

transaksi kedalam Persamaan Dasar Akuntansi sebesar 82,62 yaitu 95%  (40 

siswa) sudah tuntas, sedangkan 4,8% (2 siswa) belum tuntas. Nilai post test 

kelompok eksperimen 1 terdapat pada lampiran 45 hal 244. 

4.1.1.2 Proses Pembelajaran  pada Kelas  Ekperimen 2 

Pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) diterapkan pada 

kelompok eksperimen 2 yang berjumlah 42 siswa. Sebelum proses pembelajaran 

berlangsung guru (peneliti) membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan 

kompetensi dasar mencatat transaksi dalam persamaan akuntansi selama tujuh 

pertemuan. Metode pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS) 

merupakan jenis pembelajaran kooperatif  yang dirancang untuk mempengaruhi 

interaksi siswa, serta pemberian banyak waktu berfikir dalam menemukan 

jawaban, dimana guru terlebih dahulu menyampaikan masalah yang berhubungan 

materi untuk difikirkan secara indiividu. 
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Pertemuan pertama, langkah pertama, guru menentukan pokok bahasan 

tentang pengertian dan kegunaan Persamaan Dasar Akuntansi serta pengertian dan 

unsur-unsur harta, utang dan modal. Guru memperkenalkan metode pembelajaran 

kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS). Dilanjutkan penyampaian tujuan 

pembelajaran, serta pemberian apersepsi dan motivasi pada siswa. 

Langkah ke-dua, guru menyampaikan pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi untuk difikirkan siswa secara individu dengan cara menuliskan 

jawaban dilembar kerja siswa. Langkah ke-dua, guru membentuk kelompok 

pasangan untuk berdiskusi (Pair) sebanyak 4-5 siswa yang terbagi dalam sepuluh 

kelompok. Dilanjutkan pemberian kesempatan bagi siswa untuk menempatkan 

dengan pasangannya sekitar 5-10 menit dan dilanjutkan untuk saling bertukar 

jawaban dari hasil pemikiran masing-masing dengan pasangan untuk menemukan 

jawaban yang paling tepat dan disertai pemberian Lembar Kerja Siswa. Langkah 

ke-tiga, dilanjutkan persentasi (share) hasil diskusi didepan kelas. Disertai 

bimbingan dari  guru serta membantu siswa untuk melakukan refleksi secara 

bersama membuat kesimpulan dari hasil jawaban Lembar Kerja Siswa yang telah 

didiskusikan. Diakhir diskusi pemberian penghargaan bagi kelompok yang 

berhasil baik dan memberi semangat bagi kelompok yang belum berhasil. Awal 

pembelajaran suasana diskusi masih didominasi oleh siswa yang pandai, sedang 

siswa yang  kurang pandai lebih banyak menggantungkan pada temannya yang 

pandai. Sehingga kurangnya interaksi sesama siswa. 
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Pertemuan ke-dua, langkah pertama, guru menentukan pokok bahasan 

yaitu bentuk persamaan akuntansi, dilanjutkan penyampaian tujuan pembelajaran 

serta pemberian apersepsi, serta motivasi bagi siswa yang kurang aktif. 

Langkah ke-dua, guru menyampaikan pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi untuk difikirkan (Think) secara individu serta menulis jawaban 

dilembar kerja siswa, dilanjutkan siswa untuk kembali berkelompok (Pair) untuk 

bertukar jawaban dari hasil pemikiran masing-masing dengan pasangan untuk 

menemukan jawaban yang paling tepat yang disertai pemberian Lembar Kerja 

Siswa. Langkah ke-tiga, guru menunjuk beberapa kelompok untuk persentasi 

(Share) hasil diskusi didepan kelas. Keaktifan kelompok terlihat baik, beberapa 

siswa mulai bisa saling berinteraksi dengan pasangannya dan saling memecahkan 

masalah dalam Lembar Kerja Siswa. Dilanjutkan guru memberikan bimbingan 

serta refleksi dari hasil jawaban Lembar Kerja siswa yang telah didiskusikan. 

Diakhir diskusi pemberian penghargaan bagi siswa aktif dan memberi semangat 

bagi siswa yang kurang aktif. Pembelajaran dilanjutkan untuk pemberian soal 

mandiri. Dari hasil analisis soal mandiri diperoleh rata-rata 67,98 hal ini 

menunjukkan hasil belajar belum mencapi standar ketuntasan minimal 70 terdapat 

pada lampiran 15 hal 184. Sehingga diperoleh nilai perkembangan siswa untuk 

sepuluh kelompok yaitu terdapat empat kelompok baik dan enam kelompok hebat. 

Perhitungan nilai perkembangan terdapat pada lampiran 14 hal 181. 

Pertemuan ke-empat, langkah pertama, guru menentukan kembali pokok 

bahasan yaitu pengaruh transaksi terhadap unsur-unsur persamaan akuntansi dan 

pengaruh transaksi tunai dan kredit ke dalam  persamaan akuntansi. Dilanjutkan 



 

 

97

penyampaian tujuan pembelajaran dialnjutkan apersepsi dan motivasi bagi siswa 

agar lebih bisa berinteraksi dengan pasangannya dan lebih meningkatkan 

keaktifan dalam kelompok. 

Langkah ke-dua, guru mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi untuk difikirkan secara individu dan ditulis pada Lembar Kerja Siswa, 

pemberian kesempatan untuk berkelompok (Pair) untuk bertukar jawaban dari 

hasil pemikiran masing-masing dengan pasangannya untuk menemukan jawaban 

yang paling tepat serta pemberian Lembar Kerja Siswa 2. Dilanjutkan untuk 

persentasi (Share) hasil diskusi di depan kelas. Dalam persentasi dapat 

disimpulkan bahwa keaktifan siswa tampak baik terlihat banyaknya siswa antusias 

untuk mengajukan pertanyaan, memberi pendapat terhadap kelompok yang 

persentasi sehingga aktifitas diskusi terlihat terkendali sesuai skenario 

pembelajaran kooperatif tipe Think-Pair-Share (TPS). Diakhir diskusi pemberian 

penghargaan bagi siswa aktif dan memberi semangat bagi siswa yang kurang 

aktif. 

Pertemuan ke-lima, guru menentukan kembali pokok bahasan yaitu 

pengaruh transaksi yang masih harus diterima dan masih harus dibayar ke dalam 

persamaan akuntansi, dilanjutkan apersepsi dan motivasi bagi siswa agar lebih 

terbuka dan mempertahankan kekompakan kelompok. 

Langkah ke-dua, guru mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi untuk difikirkan secara individu (Think) untuk menuliskan pada Lembar 

Kerja Siswa, dengan pemberian Lembar Kerja Siswa 2 dan berkumpul kembali 

bersama kelompok untuk bertukar jawaban serta menyelesaikan soal latihan. 
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Langkah ke-tiga pembelajaran dilanjutkan untuk persenatsi (Share) hasil diskusi 

didepan kelas. Diakhir diskusi pemberian penghargaan bagi kelompok yang aktif 

untuk menjaga kekompakan. Dari hasil pembelajaran guru menyimpulkan 

pembelajaran sangat baik terlihat suasana kelas yang kondusif, serta percaya diri 

siswa sudah tampak lebih baik. 

Pembelajaran dilanjutkan mengerjakan soal mandiri, dari hasil analisis 

hasilnya menunjukkan rata-rata nilai kelompok eksperimen 2 pada evaluasi yang 

kedua 78,21 yaitu sudah diatas standar minimal 70 terlihat pada lampiran 16 hal 

185. Sedangkan hasil perkembangan kelompok diperoleh tiga kelompok super 

sedangkan tujuh kelompok masuk kategori hebat. Perhitungan perkembangan 

kelompok terdapat pada lampiran 14 hal 181. 

Pertemuan terakhir guru melaksanakan post test kepada siswa. Dari hasil 

post test kelompok eksperimen 2 nilai rata-rata kompetensi dasar mencatat 

transaksi dalam Persamaan Dasar Akuntansi 79 yaitu 88%  (37 siswa) sudah 

tuntas, sedangkan 12%  (5 siswa) belum tuntas. Nilai post test kelompok 

eksperimen 2 terdapat pada lampiran 45 hal 244.      

                                                                                                                                                     

4.1.2 Analisis Tahap Awal  

Analisis data awal merupakan analisis data populasi, analisis yang 

dilakukan sebelum penelitian. Analisis ini dikukan untuk mengetahui adanya 

kesamaan kondisi awal populasi. Data yang digunakan pada nilai ulangan harian 

akuntansi semester 1 kelas X SMK PGRI 1 Mejobo kudus. Analisis ini meliputi 

uji normalitas populasi, uji homogenitas populasi dan uji kesamaan rata-rata. 
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4.1.2.1 Uji  Normalitas Populasi 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Hasil uji normalitas data nilai ulangan harian semester 1 terlihat 

pada lampiran 35 hal 231 terilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 
Hasil Uji Normalitas Data Ulangan Harian Semester 1 Pada Kelas Akuntansi 

 

(Sumber : Data nilai ulangan harian akuntansi tahun pelajaran 2008/2009) 
 

Berdasarkan analisis data tersebut diperoleh hitung
2χ  untuk setiap data 

kurang tabel
2χ  dengan dk = 3 dan α = 5 %. Dari hasil tersebut maka dapat 

diketahui bahwa ketiga kelas berdistribusi normal karena data berdistribusi normal 

maka uji selanjutkan menggunakan statistik parametrik.  Perhitungan uji 

normalitas data nilai ulangan harian akuntansi semester terdapat pada lampiran 

36-38 hal 232-234.  

4. 1.2.2 Hasil Uji Homogenitas Populasi 
 
 Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah populasi dalam 

keadaan homogen atau tidak homogen, di gunakan rumus Barlet dengan uji chi-

kuadrat. Bahwa suatu populasi dikatakan homogen  jika hitung
2χ  < tabel

2χ . Dari 

perhitungan  lampiran 39 hal 235 diperoleh hitung
2χ  sebesar 0,0251 dan tabel

2χ  

sebesar 5,99. Berarti hitung
2χ  < tabel

2χ  maka populasi dinyatakan homogen. 

Kelas 2χ  tabel
2χ  Kriteria 

Ak-1 6,75 Normal 

Ak-2 4,59 Normal 

Ak-3 5,23 

 
7,81 

Normal 
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Dengan demikian bahwa kelas X Ak-1, X Ak-2, XAk-3 mempunyai varians yang 

sama. 

4.1.2.3 Hasil Uji Kesamaan  Rata-Rata 

Uji kesamaan rata-rata merupakan uji untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan siginifikan rata-rata antar kelompok anggota populasi. Dari hasil uji 

kesamaan keadaan awal populasi dapat pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 
Hasil Uji Kesamaan Rata-Rata 

 

(Sumber: Data primer yang diolah tahun 2008/2009) 
 

Berdasarkan hasil analisis tersebut diperoleh hitungF  < tabelt  dengan dk = 

(2:123) dan α  5 % maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima. Dengan 

demikian tidak ada perbedaan rata-rata dari ketiga kelas populasi. Hasil analisis 

menyimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata populasi berangkat dari keadaan 

yang sama. Perhitungan uji kesamaan keadaan awal populasi (Uji ANAVA) 

terdapat pada lampiran 40 hal 236. 

 

4.1.3 Analisis Tahap Akhir 

Setelah mendapatkan hasil post test dari dua pembelajaran yang berbeda, 

yaitu kelompok eksperimen 1 menggunakan metode pembelajaran kooperati tipe 

Teams Assisted Individualization (TAI) dan kelompok eksperimen 2 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 

DATA hitungF  tabelt  Kriteria 

Rata-rata 0,1319 3,07 Signifikan 
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Selanjutnya data nilai pos test dibandingkan untuk mengetahui penerapan metode 

mana yang paling efektif. Hasil analisis tahap akhir sebagai berikut: 

4.1.3.1 Uji Normalitas Data Nilai Post Test 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data nilai post test 

berdistribusi normal atau tidak. Hasil analisis uji normalitas data nilai post test 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas Data Nilai Post Test 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Kelas Eksperimen tipe 

TAI 
Kelas Eksperimen tipe 

TPS 
N 42 42
Normal Parameters(a,b) Mean 82.6190 79.0000
  Std. Deviation 7.55452 7.38159
Most Extreme Differences Absolute .100 .125
  Positive .081 .125
  Negative -.100 -.111
Kolmogorov-Smirnov Z .647 .811
Asymp. Sig. (2-tailed) .796 .526

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
(Sumber: Data primer yang diolah tahun 2008/2009) 
 

Output kolmogorov smirnov tersebut pada kelas eksperimen 1 

menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,796 > 0,05 level of significant (α). 

Sedangkan pada kelas eksperimen 2 nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,526 >0,05    

level of significant (α). Jadi hipotesis nol (Ho) diterima yang berarti data nilai post 

test untuk kelas ekperimen 1 dan kelas eksperimen 2 berdistribusi normal. 

4.1.3.2 Uji Homogenitas Data Nilai Post Test 

Uji kesamaan dua varians digunakan untuk mengetahui apakah data nilai 

post test kedua kelas mempunyai varians sama atau tidak. Hasil uji ini digunakan 
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untuk menentukan rumus yang digunakan dalam uji homogenitas. Hasil analisis 

ini uji homogenitas data nilai post test tampak pada Tabel 4.4 berikut ini: 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Homogenitas Data Nilai Post Test 

 
Test of Homogeneity of Variances 

Nilai Post-Test  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.009 1 82 .923

(Sumber: Data primer yang diolah tahun 2008/2009) 
 

Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa taraf signifikansi sebesar 0,923. karena nilai 

tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 maka hipotesis nol(Ho) diterima. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kedua kelas dalam keadaan homogen. 

4.1.3.3 Uji Hipotesis 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa data nilai post test kelas 

eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 berdistribusi normal dan homogen. Untuk 

menguji perbedaan dan rata-rata antara kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 

2 digunakan uji t (T Test). Uji hipotesis menggunakan program SPSS. 

Tabel 4.5 
Data Nilai Post Test Kelas Eksperimen 1 dan Kelas Eksperimen 2 

 
Group Statistics 

  
KELAS 
EKSPERIMEN N Mean Std. Deviation 

Std. Error 
Mean 

NILAI POST-TEST TIPE TAI 42 82.6190 7.55452 1.16569
  TIPE TPS 42 79.0000 7.38159 1.13900

(Sumber: Data primer yang diolah tahun 2008/2009) 
.. 

Dari data nilai post test pada tabel 4.5 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata 

kelas eksperimen 1 sebesar 82,62, sedangkan nilai rata-rata kelas eksperimen 2 
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sebesar 79. setelah dilakukan uji t pada data nilai post test siswa, maka hasil 

ditunjukkan yang ada dalam Tabel 4.6 berikut ini: 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Hipotesis Data Nilai Post 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 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

                  Lower Upper 
Nilai 
Post-
Test 

Equal 
variances 
assumed 

.009 .923 2.221 82 .029 3.61905 1.62977 .37691 6.86118

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    2.221 81.956 .029 3.61905 1.62977 .37688 6.86121

(Sumber: Data primer yang diolah tahun 2008/2009) 
 

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa t hitung sebesar 2,221 

sedangkan t tabel dengan tingkat signifikansi uji dua arah 5% sebesar 1,99. karena 

t hitung > t tabel maka hipotesis nol (Ho) ditolak. Artinya ada perbedaan rata-rata 

nilai post test antara kelas eksperimen 1 lebih tinggi dari nilai rata-rata kelas 

eksperimen 2. 

4.1.3.4 Hasil Observasi Aktifitas Siswa 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas siswa pada kelompok eksperimen 1 

melalui metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) selama pembelajaran, diperoleh kategori aktivitas siswa dengan porsentase 

skor rata-rata tiap pertemuan ke I, II, IV dan V berturut-turut sebesar 58% 

(kategori aktivitas siswa kurang baik), 69% (kategori aktivitas siswa cukup baik), 

80% (kategori aktivitas siswa  baik), 89% (kategori aktivitas siswa sangat baik). 

Peningkatan prosentase siswa semakin baik tiap pertemuan diawali dengan respon 
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siswa yang kurang terlihat pada perhatian siswa dalam pembelajaran, kurangnya 

keterbukaan siswa untuk bekerja sama dengan pasangannya. Namun demikian 

pembelajaran siswa dapat berjalan lancar terlihat perhatian siswa yang baik, 

keterbukaan siswa untuk bekerja sama, antar siswa mudah menyesuaikan diri dan 

terbuka dalam memcahkan masalah, siswa juga memberi respon yang baik untuk 

mengerjakan tugas dan memberikan bimbingan kepada pasangannya. Dari hasil 

presensi siswa pada pertemuan ke I, II, III, IV, V, VI dan VII berturut-turut 

sebesar 7,14% (tiga siswa yang tidak mengikuti pembelajaran), 2,4% (satu siswa 

yang tidak mengikuti pembelajaran), 0% (42 siswa mengikuti  pembelajaran), 

4,8% (2 siswa mengikuti  pembelajaran), 2,4% (satu siswa yang tidak mengikuti 

pembelajaran), 0% (42 siswa mengikuti  pembelajaran), 0% (42 siswa mengikuti  

pembelajaran). 

Berdasarkan pembelajaran kelompok eksperimen 1 terbagi dalam sepuluh 

kelompok terdiri dari 4-5 siswa. Tiap kelompok terdapat satu siswa sebagai 

pemimpin kelompok, pemilihan kelompok berdasarkan nilai UAN matematika 

yang lebih tinggi dari teman yang lain. Pada kelompok 1 dipimpin Dewi kartika 

sari dengan nilai 5,75; kelompok 2 dipimpin Siti jaroah dengan nilai 80; 

kelompok 3 dipimpin Nana purnamasari dengan nilai 6,67; kelompok 4  dipimpin 

Heru setiawan dengan nilai 8,67; kelompok 5 dipimpin Juni asmorowati dengan 

nilai 7,50; kelompok 6 dipimpin Efi nofitasari dengan nilai 8,00;  kelompok 7 

dipimpin Ilma nor khasanah dengan nilai 8,67; kelompok 8 dipimpin Dwi yuliani 

dengan nilai 8,00; kelompok 9 dipimpin Moh sayfuddin dengan nilai 7,25; 

kelompok10  dipimpin Rudy H. dengan nilai 6,75. 
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Sedangkan hasil observasi aktivitas siswa pada kelompok eksperimen 2 

melalui pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) selama 

pembelajaran diperoleh kategori aktivitas siswa dengan prosentase skor rata-rata 

tiap pertemuan ke I, II, IV dan V berturut-turut sebesar 57% (kategori aktivitas 

siswa kurang baik), 66% (kategori aktifitas siswa cukup baik), 79% (kategori 

aktivitas siswa baik), 86% (kategori aktivitas siswa sangat baik). Peningkatan 

prosentase siswa semakin baik tiap pertemuan diawali dengan suasana kelas 

masih gaduh, kurangnya persiapan dan keaktifan dalam menerima pembelajaran 

serta kurangnya keterbukaan antar siswa dalam memecahkan masalah. Namun 

demikian pembelajaran dapat berjalan lancar terlihat mulai kesiapan dan keaktifan 

siswa semakin meningkat walaupun diawal  pembelajaran  hanya sebagian siswa 

yang dapat menjawab pertanyaan guru dan menanggapi penjelasan guru. Hal ini 

disebabkan karena siswa belum terbiasa melakukan pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS) dan masih takut terhadap pembelajaran akuntansi. Dari 

hasil presensi siswa pada pertemuan I, II, III, IV, V,VI, VII berturut-turut 

sebesar9,5% (empat siswa yang tidak mengikuti pembelajaran), 4,8% (dua siswa 

yang tidak mengikuti pembelajaran), 0% (42 siswa mengikuti  pembelajaran), 0% 

(42 siswa mengikuti  pembelajaran), 2,4% (satu siswa yang tidak mengikuti 

pembelajaran), 0% (42 siswa mengikuti  pembelajaran), 0% (42 siswa mengikuti  

pembelajaran). 

4.1.3.5 Hasil Observasi Aktivitas Diskusi Kelompok 

Berdasarkan hasil observasi aktivitas diskusi kelompok eksperimen 1 

melalui metode pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization 
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(TAI) pada pertemuan I diskusi belum berjalan efektif. Siswa belum paham akan 

peran dan tugas dalam kelompok, terlihat dari sepuluh kelompok terdapat enam 

kelompok yang kurang aktif. Hal ini disebabkan kurangnya kerja sama, tidak 

berani mengemukakan pendapat baik pada saat diskusi                             

kelompok atau presentasi. Untuk aktivitas siswa belum memenuhi indikator yang 

diharapakan karena banyaknya yang aktif belum mencapai 65%. Pertemuan ke II 

diskusi sudah mulai terlihat keaktifannya dimulai terwujudnya kerja sama dalam 

kelompok. Siswa mulai berpendapat dalam kelompok sudah baik walupun 

keberanian dalam persentasi didepan kelas masih kurang, terdapat satu kelompok 

cukup baik, delapan kelompok yang aktif dan satu kelompok yang sangat aktif. Ini 

dapat terlihat kerja sama dalam kelompok dapat berjalan dengan baik, keberanian 

dalam berpendapat dalam kelompok ataupun persentasi serta munculnya sifat 

percaya diri dari masing-masing siswa. Sedangkan untuk pertemuan kelima rata-

rata keaktifan kelompok sangat baik. 

Sedangkan observasi aktivitas diskusi kelompok eksperimen 2 melalui 

metode pembelajaran kooperatif  tipe Think Pair Share (TPS), diperoleh pada 

pertemuan I siswa belum paham akan peran dan tugas dalam kelompok banyak 

siswa yang ramai dan saling mengganggu satu sama lain. Guru mengalami 

kesulitan saat memberikan bimbingan pada setiap kelompok.  Hal ini dapat 

terlihat sebanyak delapan kelompok yang kurang aktif, satu kelompok yang aktif 

dan satu kelompok  tidak aktif. Pertemuan ke II diperoleh yang sebelumnya gaduh 

sudah sedikit dapat dikendalikan, siswa saling bertukar jawaban dalam 

memecahkan masalah. Siswa terlihat malu-malu untuk berpendapat dalam 
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kelompok maupun prensentasi didepan kelas. Dari hasil observasi diperoleh lima 

kelompok cukup aktif dan lima kelompok yang aktif. Pertemuan ke IV, guru tidak 

mengalami kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran siswa. Hal ini terlihat 

dari siswa yang sudah faham akan peran dan tugas terbukti siswa mulai bertukar 

fikiran dengan pasangannya sampai menemukan jawaban yang pasti serta 

keberanian siswa dalam memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan guru 

sudah baik. Diperoleh delapan kelompok aktif dan dua kelompok cukup aktif juga 

beberapa kelompok sudah berani presentasi dengan baik. Sedangkan untuk 

pertemuan ke V tidak beda dengan pertemuan ke IV diperoleh sepuluh kelompok 

sangat baik. 

4.1.3.6 Hasil Analisis Angket Siswa 

Berdasarkan hasil tanggapan siswa tentang pembelajaran akuntansi dari 

kelompok eksperimen 1 menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) sedangkan kelompok eksperimen 2 melalui 

pembelajaran kooperatif  tipe Think Pair Share (TPS), perhitungannya dapat 

dilihat pada lampiran 54-55  hal 280-281 tampak sebagai berikut: 

1). Senang belajar akuntansi 

Berdasarkan analisis angket pembelajaran kelompok eksperimen 1, 

melalui pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) 

diperoleh siswa menyatakan senang mempelajari akuntansi sebanyak 33 siswa 

(79%) dan 9 siswa (21%) tidak senang mempelajari akuntansi. Sedangkan 

kelompok esperimen 2 melalui pembelajaran kooperatif  tipe Think Pair Share 
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(TPS), diperoleh 34 siswa (81%) menyatakan senang mempelajari akuntansi dan 8 

siswa (19%) tidak senang mempelajari akuntansi. 

2). Pembelajaran akuntansi dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif 

tipe Team Assisted Individualization (TAI) atau pembelajaran kooperatif  tipe 

Think Pair Share (TPS) lebih menarik dan menyenangkan 

Kelompok eksperimen 1, melalui pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) sebanyak 32 siswa (76%) menyatakan 

pembelajaran akuntansi lebih menarik dan menyenangkan dan 10 siswa (24%) 

menyatakan pembelajaran akuntansi tidak menarik dan menyenangkan. 

Sedangkan kelompok eksperimen 2 sebanyak 30 siswaa (71%) menyatakan 

pembelajaran akuntansi melalui pembelajaran kooperatif  tipe Think Pair Share 

(TPS) lebih menarik dan menyenangkan dan 12 siswa (29%) menyatakan 

pembelajaran akuntansi tidak menarik dan menyenangkan. 

3). Pembelajaran akuntansi dengan penerapan metode pembelajaran kooperatif 

tipe Team Assisted Individualization (TAI) atau pembelajaran kooperatif  tipe 

Think Pair Share (TPS) lebih mudah difahami 

Kelompok eksperimen 1, melalui pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) sebanyak 34 siswa (81%) menyatakan 

pembelajaran akuntansi lebih mudah difahami dan 8 siswa (19%) menyatakan 

pembelajaran akuntansi tidak mudah difahami. Sedangkan kelompok eksperimen 

2 sebanyak 37 siswa (88%) menyatakan pembelajaran akuntansi melalui 

pembelajaran kooperatif  tipe Think Pair Share (TPS) lebih mudah difahami dan 5 

siswa (12%) menyatakan pembelajaran akuntansi tidak mudah difahami. 
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4). Suka cara guru mengajar sekarang 

Kelompok eksperimen 1, melalui pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) sebanyak 38 siswa (90%) lebih suka cara guru 

sekarang dan 4 siswa (10%) tidak suka cara guru sekarang. Sedangkan kelompok 

eksperimen 2 melalui pembelajaran kooperatif  tipe Think Pair Share (TPS) 

sebanyak 37 siswa (88%) suka cara guru sekarang dan 5 siswa (12%) tidak suka 

cara guru sekarang. 

5). Suka suasana kelas sekarang 

Kelompok eksperimen 1, melalui pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) sebanyak 32 siswa (76%) lebih suka suasana  

sekarang dan 10 siswa (24%) tidak suka suasana kelas sekarang. Sedangkan 

kelompok eksperimen 2 melalui pembelajaran kooperatif  tipe Think Pair Share 

(TPS) sebanyak 35  siswa (83%) suka suasana kelas sekarang dan 7 siswa (17%) 

tidak suka suasana kelas sekarang. 

6). Suka belajar dalam diskusi kelompok 

Kelompok eksperimen 1, melalui pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) sebanyak 34 siswa (81%) lebih suka belajar 

dalam kelompok dan 8 siswa (19%) tidak suka belajar dalam kelompok. 

Sedangkan kelompok eksperimen 2 melalui pembelajaran kooperatif  tipe Think 

Pair Share (TPS) sebanyak 36 siswa (86%) suka belajar dalam kelompok dan 6 

siswa (16%) tidak suka belajar dalam kelompok. 

7). Minat belajar akuntansi meningkat 
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Kelompok eksperimen 1, melalui pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) sebanyak 34 siswa (81%) minat belajar 

akuntansi meningkat dan 8 siswa (19%) tidak meningkat. Sedangkan kelompok 

eksperimen 2 melalui pembelajaran kooperatif  tipe Think Pair Share (TPS) 

sebanyak 36 siswa (86%) minat belajar akuntansi meningkat dan 6 siswa (16%) 

tidak. 

8). Setuju jika metode pembelajaran baru diterapkan dalam mata pelajaran lain 

Kelompok eksperimen 1, melalui pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) sebanyak 33 siswa (74%) setuju jika metode 

pembelajaran baru diterapkan dalam mata pelajaran lain dan 9  siswa (21%) tidak 

setuju. Sedangkan kelompok eksperimen 2 melalui pembelajaran kooperatif  tipe 

Think Pair Share (TPS) sebanyak 39 siswa (93%) setuju jika metode 

pembelajaran baru diterapkan dalam mata pelajaran lain dan 3 siswa (7%) tidak 

setuju. 

9). Sering bertanya jika mengalami kesulitan  

Kelompok eksperimen 1, melalui pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) sebanyak 41 siswa (98%) sering bertanya jika 

mengalami kesulitan dan 1 siswa (2 %) tidak bertanya. Sedangkan kelompok 

eksperimen 2 melalui pembelajaran kooperatif  tipe Think Pair Share (TPS) 

sebanyak 39 siswa (81%) sering bertanya jika mengalami kesulitan dan 3 siswa 

(7%) tidak bertanya. 

 

10). Tersinggung jika siswa lain tidak setuju dengan pendapat yang diajukan 
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Kelompok eksperimen 1, melalui pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) sebanyak 8 siswa (19%) tersinggung jika siswa 

lain tidak setuju dengan pendapat yang diajukan dan 34 siswa (81%) tidak 

tersinggung. Sedangkan kelompok eksperimen 2 melalui pembelajaran kooperatif  

tipe Think Pair Share (TPS) sebanyak 5 siswa (12%) tersinggung jika siswa lain 

tidak setuju dengan pendapat yang diajukan dan 37 siswa (7%) tidak tersinggung. 

11). Ada perbedaan diskusi biasa dengan metode yang baru 

Kelompok eksperimen 1, melalui pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) sebanyak 39 siswa (93%) menyatakan ada 

perbedaan dengan diskusi biasa dan 3 siswa (7%) menyatakan tidak ada 

perbedaan. Sedangkan kelompok eksperimen 2 melalui pembelajaran kooperatif  

tipe Think Pair Share (TPS) sebanyak 37 siswa (88%) menyatakan ada perbedaan 

dengan diskusi biasa dan 5 siswa (12%) menyatakan tidak ada perbedaan. 

12). Pemahaman materi akuntasni  

Kelompok eksperimen 1, melalui pembelajaran kooperatif tipe Team 

Assisted Individualization (TAI) sebanyak 41 siswa (98%) menyatakan telah 

paham dan 1 siswa (2%) menyatakan tidak paham. Sedangkan kelompok 

eksperimen 2 melalui pembelajaran kooperatif  tipe Think Pair Share (TPS) 

sebanyak 38 siswa (90%) menyatakan telah paham dan 54 siswa (10%) 

menyatakan tidak paham. 

4.2 Pembahasan 

 Berdasarkan hasil analisis data awal diperoleh kelompok eksperimen 1 dan 

kelompok eksperimen 2 yaitu berasal dari kondisi yang sama, yaitu normal, 
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homogen dan mempunyai rata-rata yang hampir sama serta tidak ada perbedaan. 

Kelompok sampel diperoleh dari pembagian tiga kelas yang berjumlah 126 

terbagi dalam dua kelompok masing-masing 42 siswa dilihat dari hasil ulangan 

harian. Pola yang digunakan adalah pola M-S atau  Matched by Subject berarti 

juga Group Matching pada hakekatnya. Metode ini merupakan pemisahan-

pemisahan subyek (Pair of  Subjects) masing-masing kegroup eksperimen dan 

group kontrol yang secara otomatis menyeimbangkan kedua group. Subyek 

penelitan di bagi menjadi dua kelompok eksperimen berdasarkan ordinal piring 

yang diperoleh dari nilai ulangan harian. Caranya adalah hasil ulangan tiap kelas 

dirangkingkan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dalam penelitian ini 

terdapat tiga kelas. Dari hasil nilai ulangan harian kemudian dipasangkan atau 

diseimbangkan dengan pola A-B-B-A dan tiap pasangan dipisahkan menjadi dua 

kelompok sehingga dapat diperoleh pasangan yang seimbang. Setelah itu 

dilakukan undian dimana kelompok eksperiemen 1 melalui pembelajaran 

kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) sedangkan kelompok 

eksperimen 2 melalui pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental sungguhan (True 

Experimental) dengan pola matched subjects designs. Eksperimen yang dilakukan 

adalah untuk melihat akibat dari perlakuan yang diberikan, dalam hal ini adalah 

pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualization (TAI) dan 

kelompok eksperimen 2 menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Think 

Pair Share (TPS). Kegiatan penelitian dimulai pada bulan Agustus-Oktober 2008 

pada siswa kelas X SMK PGRI 1 Mejobo Kudus. Sebelum kegiatan penelitian ini 
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dilaksanakan, terlebih dahulu menentukan materi dan menyusun rencana 

pembelajaran, membuat kisi-kisi soal uji coba, melakukan uji coba soal, 

menganalisis hasil tes uji coba. 

Materi pokok yang dipilih adalah Persamaan Dasar Akuntansi yang 

merupakan materi awal untuk kelas X untuk standar kompetensi mencatat 

Persamaan Dasar Akuntansi. Soal yang digunakan untuk mengambil data 

penelitian adalah soal uraian berupa transaksi keuangan yang harus dicatat dalam 

bentuk persamaan akuntansi. Akuntansi merupakan pelajaran yang membutuhkan 

pemahaman dan ketelitian siswa. 

Setelah materi dan pembelajaran pada kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 selesai, selanjutnya kelas eksperimen 1 dan kelas kelompok 

eksperimen 2 diberi post test. Hasil analisis nilai tes, terlihat bahwa hasil belajar 

kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 berbeda. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

T Test, maka diperoleh data t hitung 2,221  dengan df: 82 dan taraf signifikansi α: 

5% untuk uji dua arah maka diperoleh dari t tabel 1,99 sehingga t hitung lebih besar 

dari t tabel maka Ho ditolak artinya ada perbedaan hasil belajar kelas eksperiemen 1 

dan kelas eksperimen 2, sehingga hasil belajar kelas eksperimen 1 lebih baik 

dibanding hasil belajar kelas ekperiemen 2 (lampiran 47 hal 246).  

Berdasarkan hasil belajar nilai post test kelas ekperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 kompetensi dasar mencatat Persamaan Dasar Akuntansi pada 

(lampiran 45 hal 244) diperoleh, rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 1 sebesar 

82,62 terdiri 42 siswa yang memperoleh nilai dibawah standar 70 adalah dua 
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siswa, sedangkan rata-rata hasil belajar kelas eksperimen 2 sebesar 79 terdiri dari 

42 siswa, yang memperoleh nilai dibawah standar (70) adalah 5 siswa. 

Metode pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted Individualization 

(TAI) merupakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa yang digunakan 

untuk mengatasi kesulitan belajar secara individual. Oleh karena itu kegiatan 

pembelajarannya lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah. Dalam 

pembelajaran siswa dilatih keterampilan kerja sama dan kolaborasi dan tanggung 

jawab sehingga siswa dilatih untuk aktif dan dapat bekerja sama dengan teman 

sekelompok. 

Dalam pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted Individualization (TAI) 

bahwa keberhasilan kelompok berpengaruh besar atas keberhasilan individu, 

dimana tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah merupakan tanggung 

jawab kelompok. Oleh sebab itu, siswa yang pandai berkewajiban memberi 

bantuan menjelaskan materi yang dianggap sulit kepada teman sekelompok yang 

kurang paham. Karakteristik pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted 

Individualization (TAI) adalah kemampuan siswa untuk bekerja sama dalam 

kelompok kecil dengan tujuan dapat memahami materi yang diajarkan. Untuk 

mengetahui kelompok yang aktif dalam diskusi dan nilai perkembangan 

kelompok, perlu dilakukan penilaian terhadap individu dan juga kelompok 

diperoleh guru dari soal mandiri setelah pembelajaran diskusi. 

Implementasi metode pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted 

Individualization (TAI) dalam kompetensi dasar mencatat transaksi dalam 

Persamaan Dasar Akuntansi, dimana menitikberatkan keaktifan siswa dalam 
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menyelesaikan tugas guru dalam bentuk Lembar Kerja Siswa. Pembelajaran 

kooperatif tipe Time Assisted Individualization (TAI) dapat bekerja sama dan 

saling membantu sesama teman dan melaporkan jika menemukan kesulitan, 

sehingga guru dapat membantu kesulitan siswa secara perorangan. Pembelajaran 

yang dilaksanakan tujuh kali pertemuan yaitu empat kali pembelajaran dan tiga 

kali evaluasi. 

Berbeda dengan pembelajaran yang dilaksanakan pada kelompok 

eksperimen 2 adalah pembelajaran yang menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif  tipe Think Pair Share (TPS) merupakan metode kooperatif dengan 

pendekatan struktural. Strategi berfikir berpasangan berbagi merupakan jenis 

pembelajaran kooperatif yang diarancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa. Metode ini juga memiliki prosedur yang diterapkan secara eksplisit untuk 

memberi siswa waktu lebih banyak untuk berfikir, menjawab dan saling 

membantu satu sama lain. Kegiatan yang lebih menonjolkan untuk bekerja sendiri 

serta bekerja sama dalam kelompok. 

Pada awal pembelajaran terlebih dahulu guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan digunakan dengan menjelaskan kelengkapan yang 

dibutuhkan serta memberikan motivasi kepada siswa. Serta pemberian apersepsi 

dengan materi yang lalu. Inti pembelajaran kooperatif ipe Think Pair Share (TPS), 

dengan guru menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan materi, 

tugas siswa untuk berfikir memikirkan jawaban yang paling benar dalam satu 

kelompok. Sehingga setelah menemukan jawaban yang paling benar. Guru 

memberi waktu persentasi untuk berbagi jawaban. Dilanjutkan dengan pemberian 
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materi secara garis besar oleh guru dan siswa kembali untuk kembali berpasangan 

yang dilengkapi dengan Lembar Kerja Siswa yang harus dikerjakan bersama. 

Proses pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) yang memberikan 

waktu banyak berfikir untuk menjawab, sehingga kualitas jawaban siswa juga 

meningkat. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah optimalisasi partisipasi siswa 

yang lebih dari satu kali. 

Berdasarkan hasil belajar diperoleh siswa rata-rata nilai antar kelas 

eksperimen 1 yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Time 

Assisted Individualization (TAI) lebih baik dari pada rata-rata nilai kelas 

eksperimen 2 yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair 

Share (TPS). Perbedaan hasil belajar ini dimungkinkan karena dalam 

pemebelajaran yang berorientasi pada siswa yang digunakan untuk mengatasi 

kesulitan belajar secara individu. Pemecahan soal yang lebih banyak dikerjakan 

bersama dalam kelompok. Masing-masing siswa yang wajib meberikan bantuan 

bagi teman yang kurang faham. Sehingga dengan menggunakan pendekatan 

pembelajaran metode pembelajaran  Time Assisted Individualization (TAI) akan 

lebih efektif untuk diterapkan dalam pembelajaran akuntasni kompetensi dasar 

mencatat persamaan transaksi dalam Persamaan Dasar Akuntansi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

117 

BAB V 
PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Nilai rata-rata kelompok eksperimen 1 yang menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted Individualization (TAI) sebesar 

82,63. sedangkan nilai rata-rata kelompok eksperimen 2  yang menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) sebesar 79. Hai 

ini ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,221 lebih besar dari nilai       t tabel 

sebesar 1,99. Maka Ho ditolak dan hipotesis diterima (lamp. 47 hal 246). 

2. Prestasi belajar kelompok eksperimen 1 yang menerapkan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted Individualization (TAI) lebih 

tinggi daripada prestasi belajar kelompok eksperimen 2 yang menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS). 

3. Berdasarkan hasil tersebut berarti penerapan metode pembelajaran kooperatif 

tipe Time Assisted Individualization (TAI) lebih efektif daripada metode 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) pada kompetensi dasar 

mencatat transaksi dalam Persamaan Dasar Akuntansi pada siswa kelas X 

SMK PGRI 1 Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2008/2009. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang ingin 

disampaikan adalah: 

1. Metode pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted Individualization (TAI) 

dapat dijadikan sebagai alternatif bagi guru dalam memilih strategi pengajaran 

akuntansi  lebih bervariasi. 

2. Untuk melakukan pembelajaran kooperatif tipe Time Assisted 

Individualization (TAI) memerlukan waktu yang cukup lama dan perhatian 

yang lebih terhadap para siswa karena dalam melakukan diskusi, situasi kelas 

akan menjadi gaduh dan ramai. Untuk itu guru akuntansi SMK PGRI 1 

Mejobo Kudus Tahun Pelajaran 2008/2009 harus mampu mengkondisikan 

siswa dengan baik. 
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