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SARI 
 

Fitriani. 2009. Studi komparasi hasil belajar akuntansi antara metode inkuiri dan 
metode ceramah pokok bahasan jurnal umum perusahaan jasa pada kelas x 
semester 1 SMK Perdana Semarang Kota Semarang tahun ajaran 2009/2010. 
Pendidikan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Dosen 
pembimbing I :Drs. Subkhan.Dosen pembimbing II :Bestari Dwi H. SE. M. Si. 
 
Kata Kunci : Studi komparasi, metode inkuiri, metode ceramah, hasil 
belajar akuntansi. 
 Metode pembelajaran yang tepat sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan proses belajar mengajar. Metode pembelajaran yang efektif adalah 
metode inkuiri, diharapkan dapat menarik siswa untuk belajar akuntansi sehingga 
hasil belajarnya akan meningkat, karena dengan metode inkuiri siswa diajak 
secara aktif menemukan konsep tentang materi pelajaran. Permasalahan yang 
dikaji dalam penelitian ini adalah adakah perbedaan hasil belajar akuntansi pokok 
bahasan jurnal umum antara pembelajaran yang metode inkuiri dengan metode 
ceramah pada siswa kelas X semester I SMK Perdana Semarang tahun ajaran 
2009/2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 
hasil belajar akuntansi  pokok bahasan jurnal umum antara pembelajaran 
menggunakan metode inkuiri dengan pembelajaran menggunakan metode 
ceramah pada siswa kelas X SMK Perdana Semarang tahun ajaran 2009/2010. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas X SMK Perdana 
Semarang tahun ajaran 2009/2010 dengan jumlah 240 siswa yang tersebar dalam 
6 kelas. Setelah diketahui ke enam kelas berangkat dari keadaan awal yang sama, 
maka sampel diambil secara cluster random sampling dan diperoleh kelas XE 
sebagai kelompok eksperimen menggunakan metode inkuiri dan kelas XF sebagai 
kelompok kontrol menggunakan metode ceramah. Variabel yang diteliti adalah 
(1) hasil belajar metode inkuiri (Y1). (2) hasil belajar metode ceramah (Y2). Alat 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, metode tes, 
metode observasi.Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji t. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar akuntansi 
kelompok eksperimen menggunakan metode inkuiri yaitu 84,9988 dan rata-rata 
kelompok kontrol menggunakan metode ceramah  yaitu 68,5710. Hasil uji t 
diperoleh thitung 9,354 lebih besar dari ttabel (1,665) artinya rata-rata hasil belajar 
kelas eksperimen berbeda dengan kelas kontrol. Hasil belajar kelas eksperimen 
lebih besar dari rata-rata hasil belajar kelas kontrol. Perbedaan hasil belajar 
disebabkan karena pembelajaran  menggunakan metode inkuiri ditekan pada 
pemecahan masalah belajar mandiri, bekerjasama dalam kelompok dan presentasi 
sehingga berpegaruh terhadap hasil belajar siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa 
dan guru. Guru dapat menerapkan pembelajaran metode inkuiri serta 
mengembangkan kreatifitas dalam pembelajaran. Guru dapat memvariasikan 
metode inkuiri dengan metode lainnya sehingga diperoleh metode yang lebih 
sesuai karakteristik pokok bahasan dan kondisi siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. 1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) 

mempengaruhi hampir seluruh manusia. Untuk dapat menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi, maka kualitas sumber daya manusia yang paling 

strategis adalah melalui pendidikan. Menurut Undang - Undang No. 2 1989, 

pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui bimbingan, 

pengajaran, dan latihan bagi perannya di masa yang akan datang. 

Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan manusia Indonesia 

seutuhnya yaitu manusia yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dan budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan 

kesehatan jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri serta rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa. Melalui pendidikan 

nasional diharapkan dapat meningkatkan mutu kehidupan dan martabat 

manusia Indonesia sehingga dapat menghasilkan manusia terdidik dan 

beriman yang akan terus menerus mengadakan perubahan dan pembaharuan, 

pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu 

bangsa. Oleh karena itu pendidikan harus terus-menerus diperbaiki baik dari 

segi kualitas maupun kuantitasnya. 
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Keberhasilan guru mengajar terutama ditentukan oleh proses 

pembelajaran yang dialami siswa. Dalam proses pembelajaran diharapkan 

adanya peningkatan hasil belajar. Ada dua faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah 

faktor yang ada dalam diri siswa, meliputi (1) faktor minat, (2) faktor 

motivasi, (3) faktor bakat, (3) faktor intelegensi, (4) faktor fisik dan psikis. 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, meliputi (1) 

faktor guru seperti gaya mengajar dan metode pengajaran, (2) faktor sekolah 

seperti tujuan pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana (3) faktor 

lingkungan keluarga seperti broken home, dan (3) faktor sumber-sumber 

belajar seperti ketersedian buku pelajaran dan lain-lain. 

 Hasil belajar merupakan alat untuk mengukur sejauh mana siswa 

menguasai materi yang telah diajarkan. Tingkat penguasaan materi setiap 

siswa jelaslah tidak sama hal ini disebabkan karakteristik siswa yang 

berbeda – beda terhadap pemahaman mereka mengenai suatu materi 

pelajaran yang dipelajari. 

Mata pelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal umum pada 

perusahaan jasa merupakan salah satu materi akuntansi yang diberikan pada 

SMK kelas X semester I. Karakteristik pokok bahasan ini diperlukannya 

konsentrasi, ketelitian, dan ketrampilan yang tinggi dari siswa untuk dapat 

menganalisis transaksi terhadap perubahan suatu rekening. Selain itu, pokok 

bahasan ini menggunakan pendekatan masalah dimana siswa diharapkan 
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mampu menghadapi masalah yang terjadi pencatatan transaksi di perusahaan 

jasa dan dicatat ke dalam jurnal.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis, menunjukkan 

bahwa hasil belajar akuntansi siswa kelas X SMK Perdana Semarang belum 

optimal. Hal ini dapat dilihat dengan rata-rata nilai ulangan harian yang 

masih belum tuntas karena ada siswa yang nilainya kurang  dari 70 yaitu 

35%. Bila dilihat ketuntasan per kelas, datanya sebagai berikut ; 

Tabel 1.1 

Kelas Jumlah siswa Jumlah siswa tuntas 

% 

Jumlah siswa tidak 

tuntas % 

XA 

XB 

XC 

XD 

XE 

XF 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

33 siswa (83%) 

28 siswa (70%) 

26 siswa (65%) 

25 siswa (63%) 

21 siswa (53%) 

23 siswa (58%) 

7 siswa (17%) 

12 siswa (30%) 

14 siswa (35%) 

15 siswa (37%) 

19 siswa (47%) 

17 siswa (42%) 

Sumber : Nilai rata – rata ulangan harian semester gasal 2009/2010 

Jumlah keseluruhan siswa kelas X adalah 240 siswa, sebanyak 156 

siswa tuntas belajar sedangkan 84 siswa nilainya masih di bawah standar 

ketuntasan belajar, atau hanya 65% siswa yang mengalami ketuntasan 

belajar. Sedangkan pihak sekolah menargetkan 80% dari siswa per kelas 

dapat menguasai pelajaran yang diberikan.   

Dari hasil wawancara dengan guru, penyebab kurangnya hasil belajar 

siswa disebabkan oleh beberapa faktor,  antara lain : minat siswa yang 

kurang terhadap mata pelajaran akuntansi, logika anak yang menganggap 
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bahwa mata pelajaran akuntansi itu sulit, kurangnya ketelitian, kemampuan 

berhitung, kemampuan menginterpretasikan dan kesabaran siswa dalam 

mengerjakan soal akuntansi. Sedangkan menurut siswa, hal yang 

menyebabkan hasil belajar mereka kurang adalah ketidakpahaman siswa atas 

materi yang disampaikan guru karena dalam proses pembelajaran 

menggunakan metode ceramah. Materi pelajaran yang akan disampaikan 

guru cukup banyak menghabiskan waktu sehingga kesempatan siswa untuk 

bertanya terbatas dan siswa merasa lebih bisa memahami ketika materi 

didiskusikan dengan teman - temannya karena siswa tidak malu bertanya 

apabila belum jelas. 

Untuk mengatasi kondisi di atas, salah satu solusinya adalah 

menerapkan suatu metode pembelajaran yang lebih efektif sehingga dapat 

meningkatkan kemauan siswa untuk belajar dan memahami akuntansi 

sebagai usaha peningkatan ketuntasan nilai akuntansi. Dalam penelitian ini 

penulis mengusulkan pembelajaran menggunakan metode inkuiri. Dengan 

strategi belajar mengajar melalui inkuiri siswa dapat membangun pemikiran 

mereka sendiri untuk mencari, menemukan, merumuskan dan 

mengaplikasikan konsep materi secara mendalam dan menyenangkan. Siswa 

akan berinteraksi aktif  baik dengan teman sekelompok, satu kelas, guru 

maupun materi yang diajarkan pada akhirnya pengetahuan yang diperoleh 

siswa tidak akan hilang dalam waktu yang sekejap dan hasil belajarnya akan 

meningkat. 



5 
 

 
 

Berbagai tinjauan empiris telah membuktikan bahwa metode inkuiri 

menunjukkan hasil yang signifikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Seperti penelitian endah pasetyowati, mahasiswa UNNES (2007) terhadap 

metode inkuiri, mata pelajaran geografi di SMA N 1 Grabag, terbukti bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran dengan menggunakan 

metode inkuiri dan pembelajaran menggunakan ceramah. Hal ini terbukti 

dengan rata – rata nilai meningkat sebesar 78 yang tadinya hanya sebesar 52. 

Eko Muji Lestari (2005) yang meneliti studi eksperimen tentang 

efektivitas metode inkuiri berbasis KBK dalam proses pembelajaran biologi. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa metode inkuiri lebih efektif  

dalam meningkatkan hasil belajar siswa. 

Tinjauan empiris yang dilakukan oleh I made Wirtha dan Ni ketut 

Rapi jurusan pendidikan fisika Undiksha juga menyebutkan bahwa 

penguasaan konsep fisika siswa yang belajar melalui model pembelajaran 

inkuiri lebih baik daripada siswa yang belajar melalui model pembelajaran 

konvensional. Nilai rata – rata pembelajaran inkuiri 64 dan nilai 

pembelajaran konvensional 57. 

 Iwan Sukma NI meneliti pengajaran berbasis inkuiri untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran kewarganegaraan menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar dan memperbaiki kualitas pembelajaran 

kewarganegaraan. 

Penelitian lain dilakukan oleh Ali Mahmudatussa’adah, Karpin dan 

Rita Patriasih. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendekatan inkuiri – 
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kentekstual berbasis informasi teknologi topik food additive dapat 

meningkatkan ketrampilan berpikir kritis mahasiswa. 

Tinjauan empiris juga dilakukan oleh Malcolm B. Butler Universitas 

Georgio Amerika Serikat menunjukkan bahwa dengan metode inkuiri dalam 

lingkungan pendidikan dapat mengakibatkan peningkatan pengetahuan dan 

prinsip – prinsip serta peningkatan aplikasi ketrampilan. 

Erh-tsung Chin dan Yung-Chi Lin (2007) Lulusan Institut Ilmu 

Pendidikan Universitas Nasional Pendidikan Changcua Taiwan juga 

menyebutkan ada peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika setelah mendapatkan pengajaran metode inkuiri dan siswa dapat 

mengembangkan kapasitas berpikir serta guru dapat membantu siswa 

berpartisipasi dalam proses konstruksi pengetahuan dalam perdebatan 

tentang pendidikan matematika. 

 Song Ling Mao dan C Hun Yen Chang yang meneliti dampak 

metode inkuiri pengajaran ilmu bumi terhadap hasil belajar dan sikap pada 

siswa tingkat sekolah menengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

metode inkuiri mempunyai dampak positif dalam rangka meningkatkan hasil 

belajar siswa. Selain itu, dengan metode inkuiri siswa dapat meningkatkan 

sikap siswa terhadap sains. 

 Berdasarkan latar belakang di atas dan diperkuat dengan penelitian 

sebelumnya, maka peneliti tertarik mengajukan  judul “Studi Komparasi 

Hasil Belajar Akuntansi  Antara Metode Inkuiri dan Metode Ceramah Pokok 
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Bahasan Jurnal Umum Perusahaan Jasa Pada Kelas X Semester I SMK 

Perdana Semarang Kota Semarang Tahun Ajaran 2009 / 2010”. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini    adalah  

1.  Bagaimanakah penggunaan metode pembelajaran inkuiri pada materi   

jurnal umum kelas X? 

2.  Bagaimanakah penggunaan metode pembelajaran ceramah pada materi 

jurnal umum kelas X? 

3.  Sejauhmana efektifitas metode inkuiri dan ceramah terhadap hasil belajar 

akuntansi pokok bahasan jurnal umum kelas X SMK Perdana Semarang? 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang akan dikaji diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah  

1.  Untuk mengetahui penggunaan metode pembelajaran inkuiri pada materi 

jurnal umum kelas X 

2.  Untuk mengetahui penggunaan metode pembelajaran ceramah pada 

materi jurnal umum kelas X 

3.  Untuk mengetahui efektifitas metode inkuiri dan ceramah terhadap hasil 

belajar akuntansi pokok bahasan jurnal umum kelas X SMK Perdana 

Semarang. 
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1. 4 Manfaat Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

1. Teoritis 

Memperkaya khasanah pengembangan ilmu pengetahuan terutama 

berkaitan dengan pembaharuan strategi dalam proses pembelajaran. 

2. Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

2) Melatih siswa mengkontruksikan pengetahuannya dalam 

 memecahkan masalah. 

b. Bagi guru 

1) Mampu mengembangkan kompetensi siswa secara optimal dengan 

penerapan metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar 

2) Membantu masalah guru dalam meningkatkan pemahaman dan 

keaktifan siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Memberikan sumbangan bagi sekolah yang diharapkan dapat 

meningkatkan  hasil belajar siswa pada khususnya dan perbaikan 

kualitas sekolah pada umumnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah lebih baik, 

yang selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam 

bentuk ingatan jangka panjang (Sugandi, 2004:9). Pembelajaran 

mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun 

mempunyai konotasi berbeda. Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga terjadi proses interaksi 

antara siswa dengan lingkungannya kemudian terjadi perubahan ke 

arah yang lebih baik (Mulyasa, 2004:100).  

Pengertian pembelajaran secara khusus adalah: 

1. Menurut teori Behavioristik pembelajaran adalah suatu usaha guru 

membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus ( lingkungan ) dengan 

tingkah laku siswa. 

2. Menurut teori kognitif pembelajaran adalah cara guru menberikan 

kesempatan kepada siswa untuk berfikir agar dapat memahami apa 

yang sedang dipelajari. 

9

  9 
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3. Menurut teori Humanistik pembelajaran adalah memberikan 

kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dengan cara 

mempelajari sesuai dengan minat dan kemampuannya. (Sugandi, 

2000:49). 

2.1.2 Ciri – ciri pembelajaran 

Ciri-ciri pembelajaran dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara 

sistematis. 

2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa 

dalam belajar. 

3. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan 

menantang bagi siswa. 

4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan 

menyenangkan bagi siswa. 

5. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran, baik 

secara fisik maupun psikologis.(Darsono, 2000:25). 

2.1.3 Unsur – unsur  pembelajaran 

Menurut Oemar Hamalik (2001:68-70), ada beberapa unsur-

unsur dinamis dalam pembelajaran, yaitu : 

1. Motivasi belajar 

Motivasi belajar menuntut sikap tanggap dari pihak guru serta 

kemampuan untuk mendorong motivasi dengan berbagai upaya 

pembelajaran. 



11 
 

 
 

2. Sumber bahan belajar 

 Sumber-sumber bahan yang digunakan sebagai bahan belajar 

terdapat pada buku pelajaran, pribadi guru, dan sumber masyarakat. 

3. Alat bantu belajar 

 Alat bantu untuk belajar dilakukan oleh guru, siswa sendiri, dan 

bantuan orang tua. Namun, harus dipertimbangkan kesesuaian alat 

bantu belajar itu dengan tujuan belajar, kemampuan siswa sendiri, 

bahan yang dipelajari, dan ketersediaannya di sekolah 

4. Suasana belajar 

 Suasana yang menyenangkan dapat menumbuhkan kegairahan 

belajar, sedangkan suasana kacau, tidak menunjang kegiatan belajar 

yang efektif. 

5. Subyek yang belajar 

 Subyek belajar yang ada dalam kondisi kurang mantap perlu 

diberikan binaan. Pembinaan kesehatan, penyesuaian bahan belajar 

dengan tingkat kesiapan belajar pada waktunya, penyesuaian bahan 

belajar dengan kemampuan dan bakat-bakatnya, semua kondisi itu 

perlu dikontrol oleh guru. 

 

2.2 Metode Mengajar 

Menurut Sudjana (2000) metode mengajar adalah cara yang 

dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat 

berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu, metode mengajar sangat 
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berperan dalam menciptakan suasana proses pembelajaran yang dapat 

membuat siswa tertarik, sehingga siswa termotivasi untuk belajar aktif.  

Penggunaan metode mengajar yang tepat merupakan faktor 

keberhasilan dalam proses mengajar. Keberhasilan dari suatu pengajaran 

dapat dilakukan dengan dua kriteria, yaitu proses dan hasil. Kriteria dari 

sudut proses menekankan kepada pengajaran merupakan interaksi dinamis 

sehingga siswa menjadi subjek belajar mampu mengembangkan potensinya 

melalui belajar sendiri, dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai secara 

efektif. Sedangkan kriteria dari segi hasil menekankan pada tingkah laku 

penguasaan tujuan oleh siswa baik dari segi kualitas dan kuantitasnya yaitu 

sikap kesehariannya dalam mengaplikasikan pengetahuannya. 

Beberapa metode mengajar yang sering digunakan dalam 

pembelajaran adalah metode proyek, eksperimen, tugas dan resitasi, diskusi, 

inkuiri, sosiodrama, demonstrasi, problem solving, karyawisata, latihan,  

ceramah. (Djamarah, 2002:29). Dalam penelitian ini hanya akan membahas 

tentang metode inkuiri dan metode ceramah. 

 

2.3 Metode Inkuiri 

2.3.1 Pengertian metode inkuiri 

Metode inkuiri  pada dasarnya adalah suatu ide yang kompleks, 

yang berarti banyak hal, bagi banyak orang dalam banyak konteks.. 

Inkuiri berarti pertanyaan, pemeriksaan, penyelidikan, dan pencarian. 

Inkuiri tidak hanya sekedar pertanyaan, melainkan lebih jauh 
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menyangkut kemampuan berfikir dan mengembangkan pikiran dalam 

mencari pemecahan masalah. Siswa akan bertanya jika mereka 

dihadapkan pada masalah yang membingungkan atau kurang jelas 

untuk dipahami. Pertanyaan yang diajukan harus dapat dijawab 

sebagian atau keseluruhan, pertanyaan harus dapat diuji dan diselidiki 

secara bersama. (Nurhadi, 2004:43). 

Di dalam pembelajaran inkuiri selain metode eksperimen 

terdapat metode yang mengembangkan cara berfikir ilmiah dari siswa 

yaitu metode inkuiri. Inkuiri berasal dari bahasa “inquire” yang berarti 

menanyakan, meminta keterangan atau menyelidiki. Metode inkuiri 

dan discovery adalah dua metode pembelajaran yang berkaitan satu 

dengan yang lain. Inkuiri berarti penyelidikan, pemeriksaan. (Trianto, 

2007:135) 

Beberapa ahli dalam Soewarso (2000:57) mendefinisikan 

inkuiri adalah : 

1. Menurut Jones 

Metode inkuiri adalah strategi mengajar yang memungkinkan para 

peserta didik mendapatkan jawaban sendiri. 

2. Menurut Suchman  

Metode inkuiri adalah suatu pola untuk membantu para peserta didik 

belajar merumuskan dan menguji pendapatnya sendiri dan memiliki 

kesadaran akan kemampuannya. 
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3. Menurut Widja 

Metode inkuiri adalah suatu metode yang menekankan pengalaman-

pengalaman belajar yang mendorong peserta didik dapat menemukan 

konsep-konsep dan prinsip. 

4. Menurut Sumantri 

Metode inkuiri adalah cara penyajian pelajaran yang memberikan 

kesempatan pada peserta didik untuk menemukan informasi dengan 

atau tanpa bantuan guru. 

Metode inkuiri berarti adanya sesuatu yang berbeda bagi orang 

yang berbeda- beda pula. Tetapi banyak pendidik akan setuju bahwa 

pembelajaran inkuiri melibatkan siswa dalam mempelajari bagaimana 

cara menampilkan pertanyaan mengenai tindakan manusia dan 

berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui 

analisis data secara akurat. Metode inkuiri melibatkan dalam mencari 

dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk 

alasan ini, metode inkuiri dapat menjadi sebuah pendekatan bagus 

dalam mengajarkan ilmu akuntansi. 

Metode inkuiri membawa siswa ke dalam proses ilmiah secara 

langsung melalui kegiatan pembelajaran yang turun menurun. Sebuah 

tujuan metode inkuiri adalah menciptakan pelajar yang mandiri dalam 

sebuah cara yang disiplin. Siswa  belajar mengontrol emosi menjadi 

obyektif dalam mendefinisikan sebuah permasalahan dan menganalisis 

data. Mereka belajar menghargai bukti dan memperlakukan 
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pengetahuan sebagai percobaan dan subyek untuk mengganti ketika 

bukti baru telah ditemukan. Siswa menggunakan berbagai informasi 

dan logika untuk menguji pertanyaan mereka dan pernyataan yang lain. 

Pembelajaran inkuiri melibatkan siswa dalam pemikiran yang lebih 

tinggi. Mereka memeriksa data yang ada di tangan dan berusaha 

mengidentifikasi pola-pola yang mungkin dapat membantu menguji 

dugaan mereka dalam rangka memecahkan masalah yang tengah 

diselidiki. 

Metode inkuiri dimulai dengan sebuah persoalan. Siswa tampil 

dengan sebuah peristiwa yang misterius, tak diduga, dan tidak dikenali. 

Setelah pemaparan permasalahan atau peristiwa usai, siswa didorong 

membayangkan penjelasan yang masuk  akal dan mengajukan sebuah 

pertanyaan. Dalam sebuah pembelajaran inkuiri yang lebih terbuka, 

siswa mengidentifikasi sumber data dan memulai mengumpulkan data 

yang mungkin dapat membantu mereka dalam memahami masalah 

yang sedang diselidiki. Beberapa instruktur mungkin akan mengajak 

siswanya mengunjungi perpustakaan mencari data komputer untuk 

mengajukan sejumlah sumber data. Pembelajaran inkuiri yang lebih 

terarah menyediakan data bagi para siswanya untuk dapat digunakan 

dalam analisis permasalahan mereka. Siswa memeriksa data tersebut 

untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul dan menguji hipotesis 

awal mereka masing-masing. Akhirnya siswa memulai menarik 

kesimpulan dari data yang ada. Mereka mengenali hipotesis mereka 
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untuk bisa menjelaskan penemuannya secara lebih menyeluruh dan 

mengidentifikasi masalah tambahan yang perlu dipikirkan. 

Penekanan Metode inkuiri adalah pada muatan pembelajaran 

metode ilmiah. Mempelajari proses inkuiri sama pentingnya dengan 

mendapatkan informasi. Modelnya akan mendorong ide bahwa kelas 

adalah sebuah komunitas pelajar yang sedang belajar memahami dunia 

secara lebih baik. 

Pembelajaran dengan penemuan (inquiry) merupakan satu 

komponen penting dalam pendekatan kontruktivisme yang telah 

memiliki sejarah panjang dalam inovasi atau pembaruan pendidikan. 

Dalam pembelajaran dengan penemuan/inkuiri, siswa didorong untuk 

belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengam 

konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk 

memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan 

mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. 

2.3.2 Manfaat inkuiri bagi siswa 

Inkuiri memberikan kepada siswa pengalaman-pengalaman 

belajar yang nyata dan aktif. Siswa diharapkan mengambil inisiatif. 

Mereka dilatih bagaimana memecahkan masalah, membuat keputusan, 

dan memperoleh ketrampilan. Inkuiri memungkinkan siswa dalam 

berbagai tahap perkembangannya bekerja dengan masalah-masalah 

yang sama bahkan mereka bekerja sama mencari solusi terhadap 
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masalah-masalah. Setiap siswa harus memainkan dan memfungsikan 

talentanya masing-masing. 

Inkuiri memungkinkan terjadinya integrasi berbagai disiplin 

ilmu. Ketika siswa melakukan eksplorasi, mereka cenderung 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan melibatkan sains dan 

matematika, ilmu sosial, bahasa, seni, dan teknik. 

Inkuiri melibatkan pula komunikasi. Siswa harus mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang berarti dan berhubungan. Mereka harus 

melaporkan hasil-hasil temuannya, lisan atau tertulis. Dengan begitu, 

mereka belajar dan mengajar satu sama lain. Inkuiri memungkinkan 

guru mempelajari siswa-siswanya siapa mereka, apa yang mereka 

ketahui, dan bagaimana mereka bekerja. Pemahaman guru tentang 

siswa akan memungkinkan guru untuk menjadi fasilitator yang lebih 

efektif dalam proses pencarian ilmu oleh siswa. 

Ketika guru menggunakan teknik inkuiri, guru tidak boleh 

banyak bertanya atau bicara. Terlalu banyak intervensi, terlalu banyak 

bertanya, dan terlalu banyak menjawab akan mengurangi proses belajar 

tidak melalui inkuiri. Dengan demikian, proses belajar tidak lagi 

menyenangkan. Dalam proses inkuiri, siswa di tuntut untuk 

bertanggung jawab bagi pendidikan mereka sendiri. Guru yang 

menaruh perhatian pada pribadi siswa, akan menemukan kegiatan-

kegiatan yang disukai siswa, juga hal-hal yang baik yang ada dalam diri 

siswa-siswanya, dan kesulitan-kesulitan yang mengganggu siswa dalam 
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proses belajar. Guru dituntut menyesuaikan diri terhadap gaya belajar 

siswa-siswanya. 

2.3.3 Langkah-langkah pembelajaran inkuiri 

Menurut Soewarso (2000:61) langkah-langkah dalam 

pelaksanaan pembelajaran inkuiri adalah sebagai berikut : 

a) Memperkenalkan masalah 

Dalam langkah yang pertama ini guru dituntut untuk 

memperkenalkan suatu kejadian atau pokok pelajaran yang akan 

dipelajari. Guru menginformasikan bermacam-macam masalah 

yang terdapat dalam pokok bahasan tersebut. 

b) Mengumpulkan data 

Untuk memecahkan masalah yang dihadapinya peserta didik harus 

mengumpulkan data yang cukup. 

c) Menganalisis data 

Data yang telah dikumpulkan dalam langkah ini sebelumnya 

dianalisis oleh anggota kelompok atau peserta kelompok atau 

peserta didik secara individual. Para siswa mentabulasi data mereka 

dan mencoba mengetahui dengan pasti data yang dikumpulkan. 

d) Membuat hipotesis 

Sebagian dari langkah analisis data para siswa akan mengumpulkan 

sebuah gambaran data yang memungkinkan mereka untuk 

membentuk suatu hipotesis. Pada langkah ini para siswa 

mengumpulkan seluruh data sedemikian rupa sehingga mereka 
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mengerti hubungan antara data satu dengan yang lain dan mereka 

akan dapat menyatakan suatu hipotesis. 

e) Menguji hipotesis 

Setelah membuat hipotesa para siswa hendaknya menguji hipotesis 

tersebut. Para siswa mempergunakan pengetahuan mereka dan 

sumber-sumber lain (buku-buku yang dibaca) untuk menentukan 

kebenaran atau kesalahan dari hipotesa itu. Kalau hipotesa itu salah 

peserta didik harus memperbaiki atau mengganti hipotesisnya, 

tetapi kalau benar akan digunakan untuk menentukan kesimpulan. 

f) Membuat kesimpulan 

Pada tahap ini siswa berdiskusi dengan anggota kelompoknya 

masing-masing tentang hasil percobaab yang telah dilakukan, 

kemudian salah satu anggota kelompok melaporkan hasil diskusi di 

depan kelas. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan guru akan 

memberikan masukan kemudian secara bersama-sama menarik 

kesimpulan akhir dari kegiatan percobaan yang telah dilakukan. 

Inkuiri dimulai dengan observasi yang menjadi dasar 

pemunculan berbagai pertanyaan yang diajukan siswa jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dikejar dan diperoleh melalui 

suatu siklus pembuatan prediksi, perumusan hipotesis, pengembangan 

cara-cara pengujian hipotesis, pembuatan observasi lanjut, penciptaan 

teori dan model-model konsep yang didasarkan pada data dan 
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pengetahuan. Inkuiri menciptakan berbagai kesempatan bagi guru 

untuk mempelajari bagaimana otak siswa bekerja.  

2.3.4 Ciri-ciri inkuiri 

a) Metode inkuiri menampilkan sebuah pertanyaan atau masalah untuk 

menarik perhatian siswa 

b) Pelajaran dapat mengikutsertakan prinsip tuntunan membuat 

penjelasan yang masuk akal untuk setiap pertanyaan atau masalah 

tersebut. 

c) Siswa mengumpulkan data/informasi dari sumber-sumber seperti 

survei, bacaan, tabel. 

d) Siswa menarik kesimpulan mengenai masalah atau pertanyaan dari 

data/informasi yang ada 

e) Siswa membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau membuat 

hipotesis baru. 

2.3.5 Keuntungan pembelajaran inkuiri 

a) Bertujuan untuk membentuk pelajar yang obyektif dan mandiri 

b) Menghargai bukti-bukti yang ditemukan 

c) Memperlakukan pengetahuan sebagai percobaan 

d) Memerlukan pemikiran yang lebih tinggi 

e) Mengajarkan pemikiran yang kreatif dan ketrampilan untuk 

memecahkan masalah sebagai tambahan ilmu 

(Soewarso 2000: 59). 
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2.3.6 Kerugian pembelajaran inkuiri 

a) Memerlukan waktu yang lebih lama 

b) Membutuhkan guru yang mempunyai pemikiran kreatif yang maju, 

pemecahan masalah, dan ketrampilan dalam merencanakan 

pembelajaran. 

c) Guru bukan sebagai pemberi ilmu, tetapi harus bisa mengarahkan 

siswa untuk berlogika, dan menarik kesimpulan yang masuk akal. 

 

2.4 Metode Ceramah 

Metode ceramah adalah metode yang dikatakan sebagai metode 

tradisional, karena sejak dahulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dengan anak didik.  Dalam proses belajar 

mengajar metode ceramah menuntut banyak keaktifan guru dari pada anak 

didik. Akan tetapi metode ini tidak dapat ditinggalkan begitu saja, karena 

sebagian besar pendidikan dan pengajaran tradisional banyak didaerah 

pedesaan yang kekurangan sarana pembelajaran yang cukup. 

Cara mengajar dengan metode ceramah dapat dikatakan sebagai 

teknik kuliah yang merupakan suatu cara mengajar untuk menyampaikan 

keterangan atau informasi dan uraian suatu pokok persoalan serta masalah 

secara lisan. Jadi metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang 

dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan secara langsung terhadap 

siswa.(Saiful Bahri Djamarah, 2002:109) 
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2.4.1 Langkah-langkah pengajaran metode ceramah 

a) Guru mempersiapkan alat-alat peraga dan alat-alat bantu yang perlu 

sebelum pelajaran dimulai. 

b) Mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai bahana apersepsi guru 

mengungkap pelajaran yang lalu. 

c) Guru berceramah (mengadakan uraian-uraian atau keterangan) 

mengenai pokok bahasan. Disini pihak siswa hanya mendengarkan 

baik-baik. 

d) Mengontrol pemahaman murid dengan pertanyaan-pertanyaan dan 

tugas-tugas. 

e) Mencatat ikhtisar pelajaran, gambar-gambar supaya dipelajari  

dirumah 

2.4.2 Kelebihan metode ceramah 

a) Murah biayanya karena media pembelajaran cukup suara guru. 

b) Mudah mengulangnya kembali kalau diperlukan sebab guru sudah 

menguasai apa yang telah diceramahkan. 

c) Penguasaan materi yang baik dan persiapan guru yang cermat bahan 

dapat disampaikan dengan cara yang sangat menarik lebih mudah 

diterima dan diingat oleh siswa. 

d) Memberikan peluang kepada siswa untuk melatih pendengaran 

e) Siswa lebih dilatih untuk menyimpulkan pembicaraan yang panjang 

menjadi inti. 
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2.4.3  Kekurangan metode ceramah 

a) Tidak semua siswa memiliki daya tangkap yang baik sehingga akan 

menimbulkan verbalisme 

b) Agak sulit bagi siswa untuk mencerna materi yang diceramahkan 

bersama-sama dengan kegiatan mendengarkan penjelasan atau 

ceramah. 

c) Tidak memberikan kesempatan siswa untuk apa yang disebut 

“belajar” dan “berbuat”. Serta menimbulkan rasa bosan. 

d) Tidak semua guru pandai melaksanakan ceramah sehingga tujuan 

pembelajaran tidak dapat dicapai. 

e) Menjadikan siswa malas membaca isi buku mereka mengandalkan 

suara guru saja.  

 

2.5 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Dalam sistem pendidikan 

nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan 

instruksional, menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom 

dalam Chatarina Anni (2006:7) yang secara garis besar membaginya menjadi 

tiga ranah yakni : ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik. 

Ranah kognitif  berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari 6 aspek yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis dan evaluasi. Ranah afektif berkenaan dengan sikap yang 
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terdiri dari 5 aspek yakni aspek penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, 

organisasi dan internalisasi. Ranah psikomotor berkenaan dengan hasil 

belajar ketrampilan dan kemampuan bertindak. Ada 6 aspek ranah 

psikomotor, yakni gerakan refleks, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan 

perceptual, keharmonisan atau ketepatan, gerakan ketrampilan kompleks dan 

gerakan ekspresif dan ineterpretatif. 

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penelitian hasil belajar. Diantara 

ranah tersebut, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai oleh para guru di 

sekolah karena berkaitan dengan kemempuan para siswa dalam menguasai 

bahan pengajaran. 

 

2.6 Tinjauan Pokok Bahasan Jurnal Umum 

2.6.1 Pengertian perusahaan jasa 

Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pelayanan kepada masyarakat dengan cara menjual jasa. Misalnya : 

usaha salon, transportasi, bengkel, konsultan dan lain-lain. 

2.6.2 Ciri-ciri perusahaan jasa 

Ciri-ciri dari perusahaan jasa adalah sebagai berikut : 

a. Kegiatannya memberikan jasa pelayanan, bukan barang/benda. 

b. Tidak terjadi transfer/pemindahan pemilikan barang dari penjual 

kepada pembeli 

c. Tidak terjadi pengembalian (retur) atas jasa yang diperjualbelikan 

d. Tidak terdapat persediaan jasa 
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2.6.3 Dokumen sumber pencatatan 

Transaksi keuangan merupakan sumber pencatatan akuntansi. 

Akibat dari suatu transaksi langsung pengaruhnya dapat ditunjukkan 

dalam posisi keuangan (neraca) atau pencatatannya ke dalam 

persamaan akuntansi. Dalam praktik sesungguhnya hal ini tidak lazim 

dilakukan, sebab selain transaksi keuangan yang terjadi cukup banyak, 

laporan keuangan juga tidak diperlukan setiap kali terjadi transaksi. 

Dokumen sumber pencatatan akuntansi berupa bukti transaksi 

dapat dikelompokkan menjadi bukti transaksi intern dan ekstern. 

a. Bukti transaksi intern adalah bukti pencatatan yang dibuat untuk 

kepentingan perusahaan sendiri dan tidak berhubungan dengan 

pihak luar perusahaan, biasanya berupa memo. Misalnya : 

penaksiran kerugian piutang, pembebanan biaya yang dibayar 

dimuka, penyusunan aktiva tetap, pemakaian perlengkapan, 

penggunaan bahan baku, pengembalian barang dan lain sebagainya. 

b. Bukti transaksi ekstern adalah bukti pencatatan yang terjadi antara 

perusahaan dengan pihak diluar perusahaan. Misalnya : faktur, nota, 

cek, kuitansi, dan lain sebagainya. 

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini diuraikan tentang macam-

macam bukti transaksi yang akan digunakan dalam proses pencatatan 

akuntansi, mulai dari jurnal sampai laporan keuangan. 
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a. Kuitansi 

Kuitansi adalah bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak yang 

menerima uang. 

b. Nota debit 

Nota Debit adalah bukti pengiriman kembali barang yang telah 

dibeli secara kredit. 

c. Nota kredit 

Nota kredit adalah bukti untuk penerimaan kembali barang yang 

telah dijual secara kredit. 

d. Cek 

Cek adalah perintah yang diterima pihak lain sebagai alat 

pembayaran melalui bank. 

e. Faktur 

Faktur adalah bukti transaksi penjualan dan pembelian secara kredit 

yang dibuat pihak penjual kepada pembeli. 

f. Memo/memorial 

Memo adalah bukti yang dibuat oleh pimpinan perusahaan yang 

biasanya ditunjukkan untuk bagian pembukuan. 

2.6.4 Mekanisme debit dan kredit 

Bukti pencatatan yang ada dalam suatu perusahaan dianalisis 

untuk mengetahui rekening yang dicatat sebelah debit dan rekening 

yang dicatat sebelah kredit. 
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Pengertian debit dalam akuntansi menunjukkan sisi sebelah kiri 

pada suatu akun, sedangkan kredit menunjukkan sisi sebelah kanan. 

Pencatatan transaksi ke sebelah debit dan kredit berarti menunjukkan 

adanya penambahan atau pengurangan terhadap rekening atau 

perkiraaan atau akun. Untuk dapat mengisi kolom debit dan kredit 

harus dipahami terlebih dahulu ketentuan sebagai berikut : 

(1) Kelompok rekening harta, beban, dan prive, akan didebit (nilai 

rupiahnya  dicatat pada kolom sebelah kiri) jika nilainya 

bertambah, dan akan dikredit (nilai rupiahnya dicatat pada kolom 

sebelah kanan) jika nilainya berkurang. 

(2) Kelompok rekening utang, modal, cadangan, akumulasi 

penyusutan dan pendapatan akan didebit (nilai rupiahnya dicatat 

pada kolom sebelah kiri) jika nilainya berkurang, dan akan dikredit 

(nilai rupiahnya dicatat pada kolom sebelah kanan) jika nilainya 

bertambah. 

Ringkasan ketentuan di atas dapat disederhanakan dalam bagan 

sebagai berikut : 

 
           (+) DEBIT 
 
 
           (-) KREDIT 
                                        
 
           
     (-) DEBIT 
 
 
          (+) KREDIT 

- HARTA 
- BEBAN 
- PRIVE 

- UTANG 
- MODAL 
- CADANGAN 
- AKUMULASI 

PENYUSUTAN 
- PENDAPATAN 
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2.6.5 Mencatat transaksi perusahaan jasa ke dalam jurnal 

2.6.5.1 Pengertian jurnal 

Setelah diketahui macam-macam bukti transaksi dan 

cara analisisnya maka langkah selanjutnya melakukan 

pencatatan awal yaitu menyusun jurnal. Jurnal adalah 

pencatatan tentang pendebitan dan pengkreditan secara 

kronologis dari transaksi keuangan beserta penjelasan yang 

diperlukan. 

Setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, 

sebelum dibukukan ke dalam buku besar, harus dicatat dahulu 

dalam jurnal. Oleh karena itu, jurnal sering disebut sebagai 

buku catatan pertama (book of original entry). 

2.6.5.2 Fungsi jurnal 

Adapun fungsi jurnal antara lain : 

a. Mencatat/record : mencatat semua transaksi dan kejadian 

atau peristiwa yang mengakibatkan perubahan posisi harta, 

utang, dan modal. 

b. Historis : mencatat transaksi/kejadian yang telah berlalu 

secara urut waktu (kronologis). 

c.  Analisis : menganalisis pengaturan transaksi/kejadian 

terhadap posisi harta, utang dan modal sehingga dapat 

diketahui akun mana yang bertambah dan berkurang. 
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d. Instruktif : memberikan instruksi atau perintah untuk 

mencatat (menggolong-golongkan). 

e. Informatif : memberikan penjelasan tentang waktu dan 

peristiwa ekonomi yang terjadi, pengaruhnya terhadap akun 

yang bersangkutan, nama debitur/kreditor, dan sebagainya. 

2.6.5.3 Bentuk jurnal 

Secara umum jurnal dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu jurnal umum dan jurnal khusus 

a. Jurnal khusus 

Jurnal khusus merupakan sebuah jurnal yang 

melakukan pencatatan transaksi sejenis yang terjadi berulag 

kali sehingga disediakan kolom-kolom khusus untuk 

melakukan pencatatan. 

b.  Jurnal umum 

Jurnal umum adalah jurnal yang mencatat semua 

jenis transaksi , kecuali yang sudah tercatat dalam jurnal 

khusus untuk perusahaan yang sejenis transaksinya masih 

sedikit, cukup menggunakan jurnal umum dengan dua 

kolom debit dan kredit. 

Jurnal umum     Halaman...... 

Tgl No. 

Bukti 

Rekening & 

Keterangan 

Ref. Debet Kredit 
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Keterangan : 

a. Kolom Tanggal 

Kolom ini digunakan untuk mencatat tanggal terjadinya 

transaksi  

b. Kolom Nomor Bukti 

Kolom ini digunakan untuk mencatat nomor bukti transaksi 

yang menjadi dasar terjadinya suatu transaksi, misalnya nomor 

faktur, nomor nota kontan, nomor cek, dan lain sebagainya. 

c. Kolom Rekening dan Keterangan 

Kolom ini digunakan untuk mencatat nama rekening yang 

terpengaruh karena adanya transaksi yang bersangkutan. Dalam 

hal ini rekening yang harus dicatat terlebih dahulu (pada baris 

atas) adalah rekening yang nilainya (angkanya) akan 

dimasukkan pada kolom debit (kiri), sedangkan rekening yang 

nilainya akan dimasukkan pada kolom kredit (kanan) akan 

dicatat pada baris berikutnya dan ditulis dengan sedikit 

menjorok ke kanan. 

d. Kolom Referensi (Ref.) 

Kolom referensi digunakan untuk mencatat nomor rekening 

yang bersangkutan. Pengisian kolom referensi dimaksudkan 

sebagai tanda, bahwa rekening yang bersangkutan angkanya 

telah dipindah ke dalam buku besar. Oleh karena itu pengisian 

kolom referensi boleh dilakukan setelah angka rekening yang 
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ada pada kolom jumlah (debit/kredit) telah benar–benar 

dipindah (diposting) dari buku jurnal ke dalam rekening buku 

besar yang bersangkutan. Dengan cara ini pemegang buku jurnal 

akan dapat mengetahui rekening – rekening mana yang telah 

diposting dan rekening – rekening mana yang belum diposting. 

Dengan demikian pemegang buku jurnal akan mudah dapat 

melanjutkan pekerjaannya pada waktu – waktu berikutnya.   

e. Kolom Debit dan Kolom Kredit 

Kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat sejumlah 

angka tertentu yang mempengaruhi nilai rekening yang 

bersangkutan. 

Karakteristik dari pokok bahasan ini diperlukannya konsentrasi, 

ketelitian, dan ketrampilan yang tinggi dari siswa untuk dapat 

menganalisis transaksi terhadap perubahan suatu rekening. Selain itu 

pokok bahasan ini juga menggunakan pendekatan masalah dimana siswa 

diharapkan mampu menghadapi masalah yang terjadi pada pencatatan 

transaksi di perusahaan jasa dan dicatat ke dalam jurnal. Untuk 

mempelajari pokok bahasan jurnal umum masih ada siswa yang belum 

atau kurang mampu menganalisis transaksi terhadap perubahan suatu 

rekening.  
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2.7 Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa metode 

pembelajaran inkuiri dapat meningkatkan hasil belajar siswa, diantaranya : 

1. Penelitian oleh Endah Pasetyowati  mahasiswa UNNES (2007) ”studi 

komparasi hasil belajar akuntansi antara metode  inkuiri dan metode 

ceramah pada pokok bahasan biosfer” terbukti bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri dan 

pembelajaran menggunakan ceramah. Hal ini terbukti dengan rata – rata 

nilai meningkat sebesar 78 yang tadinya hanya sebesar 52. 

2. Penelitian oleh Eko Muji Lestari (2005) ”studi eksperimen tentang 

efektivitas metode inkuiri berbasis KBK dalam proses pembelajaran 

biologi” menyatakan bahwa metode inkuiri lebih efektif  dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

3. Penelitian oleh I made Wirtha dan Ni ketut Rapi jurusan pendidikan fisika 

Undiksha (2008) ” pengaruh model pembelajaran dan penalaran formal 

terhadap penguasaan konsep fisika dan sikap ilmiah” menyebutkan bahwa 

penguasaan konsep fisika siswa yang belajar melalui model pembelajaran 

inkuiri lebih baik daripada siswa yang belajar melalui model pembelajaran 

konvensional. Nilai rata – rata pembelajaran inkuiri 64 dan nilai 

pembelajaran konvensional 57. 

4. Penelitian oleh Iwan Sukma NI (2006) ”pengajaran berbasis inkuiri untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran kewarganegaraan” menunjukkan 
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adanya peningkatan hasil belajar dan memperbaiki kualitas pembelajaran 

kewarganegaraan. 

5. Penelitian oleh Ali Mahmudatussa’adah, Karpin dan Rita Patriasih (2006)           

”pendekatan inkuiri konteksi berbasis informasi teknologi topik food 

additive untuk meningkatkan ketrampilan kritis berfikir mahasiswa”. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa pendekatan inkuiri – kontekstual 

berbasis informasi teknologi topik food additive dapat meningkatkan 

ketrampilan berpikir kritis mahasiswa. 

6. Penelitian oleh Malcolm B. Butler Universitas Georgio Amerika Serikat 

(2007) ” hambatan untuk pendidikan lingkungan hidup instruksi di kelas 

dengan metode inkuiri” menunjukkan bahwa dengan metode inkuiri dalam 

lingkungan pendidikan dapat mengakibatkan peningkatan pengetahuan 

dan prinsip – prinsip serta peningkatan aplikasi ketrampilan. 

7. Penelitian oleh Erh-tsung Chin dan Yung-Chi Lin (2007) Lulusan Institut 

Ilmu Pendidikan Universitas Nasional Pendidikan Changcua Taiwan 

”pengaruh inkuiri berbasis matematika terhadap hasil belajar siswa” 

menyebutkan ada peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

matematika setelah mendapatkan pengajaran metode inkuiri dan siswa 

dapat mengembangkan kapasitas berpikir serta guru dapat membantu 

siswa berpartisipasi dalam proses konstruksi pengetahuan dalam 

perdebatan tentang pendidikan matematika. 

8. Penelitian oleh Song Ling Mao dan C Hun Yen Chang (1999) ”Dampak 

metode inkuiri pengajaran ilmu bumi terhadap hasil belajar dan sikap pada 
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siswa tingkat sekolah menengah”. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa metode inkuiri mempunyai dampak positif dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, dengan metode inkuiri siswa 

dapat meningkatkan sikap siswa terhadap sains. 

 

2.8 Kerangka Berpikir 

Keberhasilan suatu proses pembelajaran tergantung dari kualitas 

komponen – komponen pembelajaran yang bekerja didalamnya. Menurut 

Alina  ( 2005 : 25 ) menyatakan bahwa komponen – komponen pembelajaran 

itu dapat saling bekerja sama dan saling mendukung, maka proses 

pembelajaran dapat dengan baik dan dapat membuahkan hasil belajar yang 

optimal.  

Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam 

pembelajaran yang mempunyai arti kegiatan – kegiatan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung, karena pembelajaran berfungsi sebagai media 

transformasi pelajaran supaya siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Salah satu tujuan pembelajaran di sekolah yaitu anak mempunyai kesempatan 

untuk mengembangkan interaksi sosial dan ketrampilan serta komunikasi. 

Mata pelajaran akuntansi didasarkan pada analisis, konsep – konsep 

teoritis yang logis, penalaran dan logika sehingga apabila metode ceramah 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, hasilnya kurang sesuai dengan 

spesifik materi akuntansi. Penggunaan metode ceramah cenderung 

menyamaratakan daya kemampuan siswa, padahal dalam kenyatannya 
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kemampuan siswa berbeda – beda. Selain itu metode ceramah juga bersifat 

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

paling aktif adalah guru sedangkan siswa hanya pasif menerima apa yang 

guru atau pendidik berikan kepada siswanya, hal ini dimungkinkan terjadi 

bahaya “verbalisme” yaitu siswa hafal susunan kata – kata atau kalimat          

( definisi ) tanpa memahami makna yang terkandung di dalamnya. 

Dalam mempelajari pokok bahasan jurnal umum pada perusahaan 

jasa merupakan bagian sangat penting yang harus dipelajari siswa. Hal ini 

disebabkan jika pada tahap awal siswa tidak bisa melakukan pencatatan 

transaksi yang benar, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam tahapan 

selanjutnya. Kesulitan yang dihadapi siswa pada bokok bahasan jurnal umum 

adalah kurangnya kemampuan siswa dalam menganalisis transaksi pada 

perubahan suatu rekening. Dalam kondisi seperti ini, mereka enggan untuk 

bertanya kepada guru dan akhirnya dalam pembuaatan buku besar mengalami 

kesalahan, yang mana akan mempengaruhi kesalahan dalam pembuatan 

laporan keuangan. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan metode inkuiri yang 

diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap jurnal umum 

perusahaan jasa. Menurut  Jones dalam Soewarso (2000:57) metode inkuiri 

adalah strategi mengajar yang memungkinkan para peserta didik 

mendapatkan jawaban sendiri.  
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Beberapa alasan penerapan metode inkuiri dapat dikatakan efektif 

dalam peoses pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal umum 

perusahaan jasa adalah 

1.  Guru dapat meningkatkan metode pembelajaran yang variatif 

Pembelajaran yang variatif dibutuhkan partisipasi siswa untuk aktif 

dalam proses pembelajaran dengan mengungkapkan pendapatnya tentang 

pemahaman materi tersebut. Dalam hal ini siswa dapat menganalisis 

transaksi yang mengakibatkan perubahan hara, utang, dan modal dalam 

waktu yang efektif dan menggunakan metode variatif yaitu penggabungan 

antara metode Tanya jawab, pemberian tugas dan diskusi.  

2.  Dapat meningkatkan cara belajar siswa 

Dalam pembelajaran ini siswa dituntut untuk aktif bertanya, dapat 

bekerja sama dengan kelompok dan berani mengungkapkan pendapatnya 

tentang karakteristik jurnal umum. Dengan demikian, suasana dalam 

pembelajaran akan terasa hidup, pemahaman siswa akan meningkat. 

Berdasarkan pemikiran diatas dan penelitian yang di lakukan endah 

pasetyowati, telah terbukti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

pembelajaran dengan metode inkuiri dan pembelajaran menggunakan 

metode ceramah, penulis menduga bahwa penerapan metode inkuiri 

mengakibatkan  proses pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal 

umum perusahaan jasa pada siswa kelas X SMK Perdana Semarang tahun 

ajaran 2009 / 2010 berlangsung lebih efektif daripada proses pembelajaran 

akuntansi pokok bahasan jurnal umum perusahaan jasa pada siswa kelas X 
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SMK Perdana Semarang tahun ajaran 2009 / 2010 dengan metode 

ceramah. Pemahaman terhadap kerangka berfikir diatas dapat dilihat pada 

bagan berikut ini :  

   Metode inkuiri 

 Metode Pembelajaran      Hasil belajar 

   Metode Ceramah 

2.9 HIPOTESIS 

Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang ditentukan oleh 

peneliti, tetapi masih harus dibuktikan atau dites atau diuji kebenarannya 

(Arikunto, 2002; 22). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

terdapat perbedaan hasil belajar  siswa kelas X SMK Perdana Semarang yang 

mengikuti pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal umum 

menggunakan metode inkuiri dengan siswa yang mengikuti pembelajaran 

akuntansi pokok bahasan jurnal umum menggunakan metode ceramah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian  (Arikunto, 2006 : 130). 

Populasi tersebut mengandung maksud bahwa populasi merupakan seluruh 

individu yang akan dijadikan subyek penelitian dan individu tersebut 

memiliki satu sifat yang sama. Populasi adalah totalitas dari semua objek atau 

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas lengkap yang akan diteliti 

(Hasan. 2005: 84).  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X semester I SMK 

Perdana Semarang tahun ajaran 2009/2010 yang terdiri dari 6 kelas dengan 

jumlah 261 siswa. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Data jumlah siswa kelas X SMK Perdana Semarang 

No Kelas Jumlah Siswa 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

XA 

XB 

XC 

XD 

XE 

XF 

40  siswa 

40  siswa 

40  siswa 

40 siswa 

40 siswa 

40 siswa 

 Jumlah 240 siswa 

Sumber : Data siswa kelas X SMK Perdana Semarang 
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3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2006:131). Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan 

lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi (Hasan. 2005: 84). 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik cluster 

random sampling. Pengambilan sampel ini didasarkan pada kondisi awal yang 

relatif sama. Keseragaman kedua kelompok akan dicari terlebih dahulu 

dengan uji homogenitas dari nilai ulangan harian, sehingga dapat ditentukan 

bahwa kelompok kontrol dan kelompok eksperimen mempunyai populasi 

yang homogen. Pada akhir penelitian, kedua kelompok akan diberi tes akhir 

(post test) yang sama dan hasil tes dianalisis. Berdasarkan uji homogenitas 

diperoleh simpulan bahwa kondisi awal keenam kelas relatif sama sehingga 

dari keenam kelas diambil secara acak dua kelas untuk dijadikan sebagai kelas 

eksperimen dan kontrol. Berdasarkan undian diperoleh kelas XE sebagai 

kelompok eksperimen dan kelas XF sebagai kelompok kontrol. sedangkan 

untuk uji coba diambil satu kelas yaitu kelas XD. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi 

perhatian suatu peneliti (Arikunto, 2006: 118). 
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3.3.1 Variabel bebas (X) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

variabel penyebab ( Arikunto, 2006 : 119). Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah sebagai berikut: 

X1 = Pembelajaran dengan menggunakan metode inkuiri pokok 

bahasan jurnal umum pada siswa kelas X semester 1 SMK 

Perdana Semarang Tahun Ajaran 2009/2010. 

X2 = Pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah pokok 

bahasan jurnal umum pada siswa kelas X semester 1 SMK 

Perdana Semarang Tahun Ajaran 2009/2010. 

3.3.2 Variabel terikat (Y) 

Variabel terikat adalah variabel akibat atau variabel yang tidak 

bebas   ( Arikunto, 2006 : 119). Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah hasil belajar akuntansi perusahaan jasa pokok 

bahasan jurnal umum pada siswa kelas X semester 1 SMK Perdana 

Semarang Tahun Ajaran 2009/2010. 

 

3.4 Rancangan Penelitian 

Tabel 3.2 Rancangan awal 

Kelompok Pre-test Perlakuan Post test 
Eksperimen T1 X T2 
Kontrol T1 Y T2 
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Keterangan : 

X  : Perlakuan kelompok eksperimen yaitu menggunakan metode inkuiri 

Y  :   Perlakuan  kelompok kontrol yaitu menggunakan metode ceramah  

T1 :   Pre-test 

T2 :   Post-test  

Alokasi waktu mata pelajaran akuntansi untuk kelas X adalah 2 jam 

pelajaran 2 x 45 menit untuk setiap kali pertemuan. 

Proses pembelajaran akuntansi pokok bahasan jurnal umum 

perusahaan jasa memerlukan 4x pertemuan. Pembagian materi untuk tiap kali 

pertemuannya adalah sebagai berikut : 

Pertemuan I    : Pemberian tes awal (pre-test) materi jurnal umum. 

Pertemuan II   : Klasifikasi perusahaan jasa dan pembahasan jurnal umum. 

Pertemuan III  : Pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. 

Pertemuan IV  : Pemberian post-test. 

3.4.1 Rancangan pembelajaran inkuiri 

Pertemuan I 

1. Pengenalan pembelajaran strategi inkuiri kepada siswa. Guru juga 

menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya dan menyuruh siswa mengumpulkan buku tentang 

materi yang akan dipelajari  (30menit). 

2. Pemberian tes awal (pre- test) materi jurnal umum (60menit). 
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Pertemuan II 

a. Persiapan 

1. Membuat RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) perusahaan jasa. 

2. Membuat soal serta membentuk kelompok, satu kelompok 5 orang. 

3. Menyiapkan alat-alat pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 

1. Membuka pelajaran dan mengabsen kehadiran siswa (5menit). 

2. Guru memberikan pertanyaan yang problematik mengenai 

permasalahan dari materi yang akan dipelajari pada awal 

pembelajaran dan siswa menjawab semampunya kemudian guru 

memberikan penjelasan singkat materi jurnal umum perusahaan jasa 

(10 menit). 

3. Membagikan lembar diskusi siswa yang berisi soal untuk 

dikerjakan secara kelompok (5 menit). 

4. Siswa menyelesaikan soal secara kelompok dengan berdiskusi dan 

menarik kesimpulan akhir atau persamaan persepsi (15 menit). 

5. Kelompok mempresentasikan hasil kerjanya didepan kelas dengan 

bimbingan guru, siswa saling bertanya dan memberikan umpan 

balik sesama temannya (40 menit). 

6. Memberikan kesimpulan materi yang telah dipelajari dan menutup 

pelajaran (5 menit). 
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c. Evaluasi 

Mengerjakan latihan soal (10 menit). 

Pertemuan III 

a. Persiapan 

1. Membuat RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran) pencatatan 

transaksi ke dalam jurnal umum. 

2. Menyiapkan alat-alat pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 

1. Membuka pelajaran dan mengabsen kehadiran siswa (5 menit). 

2. Mengevaluasi materi pertemuan sebelumnya (10 menit). 

3. Memberikan penjelasan singkat tentang pencatatan transaksi ke 

dalam jurnal umum (10 menit). 

4. Meminta siswa untuk membuat soal (25 menit). 

5. Menukarkan soal-soal yang telah dibuat siswa kepada sesama 

temannya untuk dijawab (25 menit). 

6. Guru memberikan kesimpulan atas pembelajaran yang telah 

dilakukan dan menutup pelajaran (5 menit). 

c. Evaluasi 

Mengerjakan latihan soal (10menit). 
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Pertemuan IV 

Dilakukan  evaluasi instrument (post-test) untuk mengetahui hasil 

proses pembelajaran. 

3.4.2 Rancangan pembelajaran ceramah 

Pertemuan I 

1. Pengenalan tentang pembelajaran strategi ceramah kepada siswa,  

pengenalan disampaikan dalam bentuk lisan (30menit). 

2. Pemberian tes awal (pre- test) materi jurnal umum (60 menit). 

Pertemuan II 

a. Persiapan 

1. Membuat RPP perusahaan jasa jurnal umum. 

2. Menyiapkan alat-alat pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 

1. Membuka pelajaran dan mengabsen siswa (5 menit). 

2. Menyampaikan materi perusahaan jasa jurnal umum dengan cara 

ceramah (30 menit). 

3. Guru memberikan contoh soal mengenai jurnal umum(30 menit).  

4. Siswa diberi tugas individu untuk dikerjakan dirumah(10 menit). 

5. Guru meminta siswa untuk belajar dirumah tentang materi yang 

akan dipelajari selanjutnya (5menit). 
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c. Evaluasi 

Menilai tugas yang dikerjakan selama pembelajaran(10 menit). 

Pertemuan III 

a. Persiapan 

1. Membuat RPP pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. 

2. Menyiapkan alat-alat pembelajaran. 

b. Pelaksanaan 

1. Membuka pelajaran dan mengabsen kehadiran siswa (5 menit). 

2. Mengevaluasi hasil tugas pertemuan sebelumnya (20 menit). 

3. Menyampaikan materi pencatatan transaksi ke dalam jurnal dan 

dengan ceramah (35 menit). 

4. Memberi tugas untuk dikerjakan dirumah (10 menit) 

5. Meminta siswa untuk belajar dirumah tentang materi yang akan 

dipelajari selanjutnya (10 menit). 

c. Evaluasi 

Menilai tugas yang dikerjakan selama pembelajaran. (10 menit). 

Pertemuan IV 

Dilakukan evaluasi instrument (post-test) untuk mengetahui hasil 

proses pembelajaran. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, 

surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan 

sebagainya (Arikunto, 2006:231). Dalam hal ini metode dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data langsung dari   tempat penelitian. 

Data-data tentang identitas siswa kelas X semester I dimana peneliti 

mengadakan penelitian di SMK Perdana Semarang.  

3.5.2 Metode tes 

Teknik tes dalam penelitian ini berupa tes prestasi (Achievement test) 

yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah 

mempelajari sesuatu (Arikunto, 2006:151). Penelitian ini menggunakan 

metode tes untuk mengukur hasil belajar kognitif siswa. Tes ini berupa 

tes obyektif  yang berjumlah 26 butir soal dilakukan pada awal 

pertemuan (Pre-test) dan pada akhir pertemuan (Post-test)  pada pokok 

bahasan jurnal umum. Instrumen hasil belajar diujikan terlebih dahulu 

sebelum digunakan. Uji coba instrumen 30 butir soal dilakukan pada 

kelas yang mempunyai kemampuan hampir sama dengan kelas yang 

dijadikan sample untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan. Uji coba 

dimaksudkan untuk menguji validitas,  reliabilitas, daya pembeda, dan 

tingkat kesukaran soal.  
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3.5.3 Metode observasi 

Observasi dilakukan pada saat proses pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung. Observasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keaktifan 

siswa selama proses pembelajaran baik pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol. Lembar pengamatan digunakan untuk memperoleh data 

yang dapat memperlihatkan pengelolaan pembelajaran. Lembar 

pengamatan ini mengukur secara individual maupun klasikal keaktifan 

belajar siswa.  

 

3.6 Instrumen Uji Coba 

Uji coba perangkat tes akan dilakukan di Kelas X SMK Perdana 

Semarang dan akan dikerjakan oleh kelas diluar kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. Skor hasil uji coba tersebut dianalisis untuk menentukan : 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. 

3.6.1 Validitas soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen (Arikunto, 2002: 144). 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2002: 145) 

Rumus yang dipakai adalah : 

q
p

S
MM

r
t

tp
pbis
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Keterangan:  

pbisr  = koefisien korelasi biserial 

pM  = rata-rata skor dari subyek yang menjawab benar 

tM  = rata-rata skor total 

tS    = standar deviasi dari skor total 

p    = proporsi siswa yang menjawab benar 











siswaseluruhjumlah
benarmenjawabyangsiswabanyaknyap  

 q             = proporsi siswa yang menjawab salah  pq  1  

(Arikunto, 1998:270) 

Hasil  rxy dikonsultasikan dengan r yang sesuai pada table 

harga koefisien korealsi r hitung > r tabel  pada taraf signifikan 5% maka 

dapat dakatakan valid. Pada penelitian ini setiap butir soal dijawab 

benar diberi skor 1 dan jika dijawab salah diberi skor 0. 

Berdasarkan hasil uji validitas dari 30 soal uji coba terdapat 26 

soal yang valid atau 4 item soal tidak valid, yaitu nomor 3, 8, 13, 26. 

3.6.2 Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut masih baik (Arikunto, 2002:154).  

Rumus yang digunakan adalah rumus K-R.21 : 
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r11 = reliabilitas instrumens 

k   = banyaknya butir soal 

M  = skor rata-rata peserta tes 

Vt    = variansi soal  ( Arikunto, 2002: 164) 

Hasil uji coba diperoleh nilai r11 = 0,847 > rtabel (0,312) yang 

berarti bahwa instrument tersebut reliable. 

3.6.3 Tingkat kesukaran 

Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal 

disebut indeks kesukaran. 

Rumusnya sebagai berikut: 

JS
BP   

Keterangan: 

P = Indeks kesukaran soal  

B = banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS    = jumlah seluruh siswa peserta tes 

 Klasifikasi indeks kesulitan soal: 

 P = 0,00 – < 0,30 = sukar 

 P = 0,30 – < 0,70 = sedang 

P = 0,70 – 1,00    = mudah         (Arikunto, 2002 : 208) 

 Berdasarkan hasil uji coba tes diperoleh 21 soal tergolong mudah, 

yaitu nomor 1, 2, 3, 5, 6, 7,  9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 

25, 26, 30, dan 7 soal tergolong sedang yaitu nomor 4, 8, 11, 13, 14, 21, 

27, dan 2 item tergolong sukar yaitu nomor 28, 29. 
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3.6.4 Daya pembeda soal 

Digunakan untuk membedakan antara siswa yang pandai dan 

tidak pandai, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Seluruh kelompok tes dibagi 2 kelompok atas dan  bawah 

b) Seluruh peserta diurutkan mulai dari sekor teratas sampai terbawah 

c) Menghitung indeks deskriminasi soal dengan rumus sebagai berikut: 

JSA
JBBJBAD 

  

Keterangan: 

JBA = Jumlah yang benar pada butir soal kelompok  atas 

JBB = Jumlah yang benar pada butir soal kelompok bawah 

JSA     = Banyak siswa pada kelompok atas 

 Klasifikasi daya pembeda adalah: 

D= 0,00 – < 0,20      = Jelek 

D= 0,20 – < 0,40      = cukup 

D= 0,40 – < 0,70    = Baik 

D= 0,70 – 1,00  = baik sekali 

D=negatif                 = tidak dapat membedakan jadi soal perlu dibuang. 

(Arikunto, 2002: 213) 

Hasil uji coba menunjukkan bahwa 4 item memiliki daya 

pembeda jelek yaitu nomor 8, 13, 26, dan 30, soal untuk ketegori cukup  

yaitu nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 dan untuk kategori baik yaitu nomor 29.  
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3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1. Analisis tahap awal 

3.7.1.1.  Uji normalitas 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, nilai awal 

pertemuan (pre-test) pada kelompok kontrol dan eksperimen terlebih 

dahulu diuji normalitasnya. Uji normalitas ini berfungsi untuk 

mengetahui apakah terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji 

normalitas ini digunakan untuk menentukan uji statistik selanjutnya. 

Normalitas dapat diuji dengan Kolmogorov-Smirnov . 

Hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas adalah sebagai 

berikut ini. 

H0 = Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha = Data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

Rumus Kolmogorov-Smirnov didefinisikan sebagai berikut: 

D =    





 


 YiF

N
i

N
iYF iNi ,1max

1    (Wikipedia, 2009). 

Keterangan: 

D  : hasil uji 

F  iY : distribusi kumulatif dari Yi 

N  : ukuran sampel 

Hipotesis ditolak jika hasil uji statistik,  lebih besar 

daripada nilai yang diperoleh dari tabel. Pada penelitian ini 

perhitungan uji normalitas dianalisis dengan SPSS 16.  
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3.7.1.2. Uji homogenitas 

Analisis homogenitas bertujuan untuk menentukan apakah 

populasi bertitik tolak dari keadaan yang sama (homogen). 

Pengujian homogenitas dilakukan karena data penelitian berasal dari 

kelompok-kelompok terpisah yang berasal dari satu populasi. Hasil 

uji homogenitas menunjukkan seragam tidaknya varians sampel 

yang diambil dari populasi yang sama. 

Uji homogenitas varians dalam penelitian ini menggunakan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho: varian homogen; 

Ha: varian tidak homogen; 

Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

uji Levene (Levene Test). Diberikan variabel Y dengan ukuran 

sampel N dibagi menjadi k subgroups, dimana N i adalah contoh 

ukuran i th bagian jenis, Levene uji statistik yang didefinisikan 

sebagai:  

  
   
   2

2
1

1 ijij
Ni

ij
k
i

ijij
k
i

ZZk

ZZNikN
W








  

Keterangan: 

W : hasil uji 

k  : jumlah kelompok yang berbeda 

N : jumlah total sampel 

iN  : jumlah sampel dalam grup i 
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 dimana Z IJ dapat memiliki salah satu dari tiga definisi berikut:  

    iijij YYZ   

di mana iY  adalah mean dari subgrup . 

    iijij YYZ   

di mana iY  adalah median dari subgroup.  

    
1
iijij YYZ   

di mana      adalah 10%  trimmed mean dari subgroup.  

iZ adalah mean kelompok dari ijZ  yang berarti dari grup Z dan IJ 

Z adalah mean keseluruhan ijZ  

Dengan Levene test, kita menolak hipotesis bahwa varians 

homogen jika  kNkFW  ,1, di mana  kNkF  ,1,  adalah F tabel dari 

distribusi F dengan k – 1 dan N - k derajat kebebasan pada tingkat 

signifikansi  (biasanya 0,05 atau 0,01) atau Ho diterima jika sig 

lebih dari 0.05 (Wikipedia, 2009). Pada penelitian ini perhitungan 

dihitung dengan menggunakan program SPSS 16. 

3.7.1.3. Uji kesamaan rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata adalah sebagai uji hipotesis 

yang dilakukan dengan mempersyaratkan data yang akan diuji 

berdistribusi normal. Uji ini untuk mengetahui keadaan rata-rata 

awal dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Adapun yang 

diuji adalah : 
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Ho : µe = µk : nilai rata-rata keadaan awal kelompok eksperimen         

dan kelompok kontrol sama. 

Ha : µe ≠ µk : nilai rata-rata keadaan awal kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol berbeda. 

Rumus yang digunakan adalah : 

ke

ke

nn
s

xxt
11




  

dengan 

   
2

11 22
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ke

kkee

nn
snBns  

Keterangan : 

ex = rata-rata kelompok eksperimen 

kx = rata-rata kelompok kontrol 

ne = banyaknya anggota kelompok eksperimen 

nk = banyaknya anggota kelompok kontrol 

se  = varians kelompok eksperimen 

sk = varians kelompok kontrol 

s  =  varians gabungan 

Derajat kebebasan untuk tabel distribusi t adalah (n1 + n2 – 

2) dengan peluang (1-α), α taraf signifikan (Sudjana, 2002: 238). 

Dalam penelitian ini diambil taraf signifikansi α = 5%. Jika –t(1-

α);(ne+nk-2) < t < t(1-α);(ne+nk-2), maka kedua kelompok mempunyai 

kondisi awal yang sama. 
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3.7.2. Analisis tahap akhir 

3.7.2.1 Uji normalitas 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini, data hasil akhir 

pada kelompok kontrol dan eksperimen terlebih dahulu diuji 

normalitasnya. Uji normalitas ini berfungsi untuk mengetahui apakah 

terdistribusi normal atau tidak. Hasil uji normalitas ini digunakan 

untuk menentukan uji statistik selanjutnya. 

Hipotesis yang digunakan untuk uji normalitas adalah 

sebagai berikut ini. 

H0 = Data berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha = Data tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

Rumus Kolmogorov-Smirnov didefinisikan sebagai berikut: 

D =    





 


 YiF

N
i

N
iYF iNi ,1max

1       (Wikipedia, 2009). 

Keterangan: 

D  : hasil uji 

F  iY : distribusi kumulatif dari Yi 

N  : ukuran sampel 

Hipotesis ditolak jika hasil uji statistik, D  lebih besar 

daripada nilai yang diperoleh dari tabel. Pada penelitian ini 

perhitungan uji normalitas dianalisis dengan SPSS 16.  
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3.7.2.2 Uji homogenitas 

Uji kesamaan dua varians dilakukan pada data hasil akhir 

(rata-rata nilai post-test). Hasil pengujian ini digunakan untuk 

mengetahui apakah data kedua kelompok mempunyai varians yang 

sama atau tidak, selanjutnya digunakan untuk menentukan statistika 

uji t (t-test) yang digunakan dalam uji hipotesis. Uji kesamaan dua 

varians menggunakan rumus : 

Uji homogenitas varians dalam penelitian ini menggunakan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ho: varian homogen; 

Ha: varian tidak homogen; 

Uji homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu uji 

Levene (Levene Test). Diberikan variabel Y dengan ukuran sampel N 

dibagi menjadi k subgroups, dimana N i adalah contoh ukuran i th 

bagian jenis, Levene uji statistik yang didefinisikan sebagai:  

   
   2

2
1

1 ijij
Ni

ij
k
i

ijij
k
i

ZZk

ZZNikN
W








  

Keterangan: 

W : hasil uji 

k : jumlah kelompok yang berbeda 

N : jumlah total sampel 

iN : jumlah sampel dalam grup i 
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 dimana Z IJ dapat memiliki salah satu dari tiga definisi berikut:  

iijij YYZ   

di mana iY adalah mean dari subgrup . 

iijij YYZ   

di mana iY adalah median dari subgroup.  

1
iijij YYZ   

di mana          adalah 10%  trimmed mean dari subgroup.  

iZ adalah mean kelompok dari ijZ  yang berarti dari grup Z dan IJ 

Z adalah mean keseluruhan ijZ  

Dengan Levene test, kita menolak hipotesis bahwa varians 

homogen jika  kNkFW  ,1,   di mana  kNkF  ,1,  adalah F tabel dari 

distribusi F dengan k - 1 dan N - k derajat kebebasan pada tingkat 

signifikansi  (biasanya 0,05 atau 0,01) atau Ho diterima jika sig lebih 

dari 0.05 (Wikipedia, 2009). Pada penelitian ini perhitungan dihitung 

dengan menggunakan program SPSS 16. 

3.7.2.3 Uji hipotesis pada keefektifan pembelajaran 

a. Uji ketuntasan belajar 

Uji ketuntasan belajar digunakan untuk mengetahui bahwa 

rata-rata hasil belajar siswa sudah mencapai 70. 

Rumusan hipotesis untuk ketuntasan belajar siswa 

Ho :    < 70  (belum tercapai ketuntasan belajar) 
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Ha :  ≥ 70  (telah tercapai ketuntasan belajar) 

Untuk uji ketuntasan belajar digunakan rumus : 

n
s

xt 0  

Keterangan: 

x = rata-rata hasil belajar siswa 

s = standar deviasi 

n   = jumlah siswa 

0 = batas ketuntasan belajar (70)   (Sudjana, 2002:227) 

Untuk populasi normal dengan 1 ndk , distribusi untuk 

menentukan kriteria pengujian digunakan distribusi Student dan 

batas-batas kriteria untuk uji dua pihak ini dapat dilihat dari daftar 

distribusi Student. Ho akan diterima jika 
a

t
2
1

1
 < t  < 

a
t

2
11

  dengan  

a
t

2
11

dapat dilihat dari daftar distribusi t dengan peluang  

dan 1 ndk  . Dalam hal lainnya, Ho ditolak. 

b. Uji Beda Rata-rata 

Perhitungan uji hipotesis dilakukan dengan 

mempersyaratkan data yang akan diuji berdistribusi normal. Uji 

ini untuk  mengetahui perbedaan hasil  belajar antara kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol siswa kelas X SMK Perdana  
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Semarang. Uji yang dilakukan adalah uji-t dua pihak (uji pihak 

kanan dan kiri), dengan pengujian sebagai berikut: 

Ho = µ1  µ2 , artinya rata-rata hasil belajar akuntansi siswa kelas       

eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-

rata hasil belajar akuntansi siswa kontrol. 

Ho = µ1  µ2 , artinya rata-rata hasil belajar akuntansi siswa 

kelas eksperimen lebih dari rata-rata hasil belajar 

akuntansi kelas kontrol 

Menurut Sudjana (2002: 239), rumus uji-t yang 

digunakan memenuhi ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika varians kedua sampel sama, maka rumus uji-t yang 

digunakan sebagai berikut : 

ke

ke

nn
s

xxt
11




  

dengan  

   
2

11 22
2




 

ke

kkee

nn
snBns  

Keterangan : 

ex = rata-rata kelompok eksperimen 

kx = rata-rata kelompok kontrol 

ne = banyaknya anggota kelompok eksperimen 

nk = banyaknya anggota kelompok kontrol 

se  = varians kelompok eksperimen 



60 
 

 
 

sk = varians kelompok kontrol 

s  =  varians gabungan 

Ps = varians gabungan 

Kriteria pengujian adalah: terima Ho jika –t(1-α);(ne+nk-2) 

< t < t(1-α);(ne+nk-2). Derajat kebebasan untuk tabel distribusi t 

adalah (n1 + n2 – 2) dengan peluang (1-α), dalam penelitian 

ini diambil taraf signifikansi α = 5%. 

2) Jika varians kedua sampel berbeda, maka rumus uji-t yang 

digunakan sebagai berikut : 

k

k

e

e

ke

n
s

n
s

xxt
22




  

Kriteria pengujian adalah : terima hipotesis Ho jika 
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2211
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dengan : 
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n
sW   dan     12;12  ntt   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di SMK Perdana 

Semarang, diperoleh data penelitian kemudian dianalisis untuk mendapatkan 

simpulan yang berlaku untuk populasi penelitian. 

4.1.1 Hasil analisis data populasi 

Untuk mengetahui kondisi awal populasi dan menentukan 

sampel penelitian, maka terlebih dahulu dilakukan analisis data populasi 

yaitu dengan uji normalitas, uji homogenitas sebagai syarat cluster 

random sampling. Dalam analisis data populasi ini adalah nilai sebelum 

junal umum, yaitu nilai ulangan persamaan dasar akuntansi. 

4.1.1.1 Uji normalitas populasi 

Uji normalitas populasi dilakukan untuk menentukan 

kenormalan data dari populasi. Hasil perhitungan uji normalitas data 

populasi dapat disajikan pada tabel berikut : 

Tabel  4.1 Hasil perhitungan uji normalitas data populasi 
Kelas Sumber Variasi 

X2
hitung Dk X2

tabel Kriteria 
XA 6.6316 3 7.8147 Normal 
XB 7.7215 3 7.8147 Normal 
XC 6.3942 3 7.8147 Normal 
XD 7.2723 3 7.8147 Normal 
XE 6.5036 3 7.8147 Normal 
XF 6.7806 3 7.8147 Normal 

61 
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62 
 

 
 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas data populasi pada 

enam kelas diperoleh X2
hitung < X2

tabel, maka dapat disimpulkan 

bahwa keenam kelas tersebut berdistribusi normal sehingga 

memenuhi syarat untuk dijadikan kelas populasi dalam penelitian. 

4.1.1.2 Uji homogenitas populasi 

Hasil perhitungan homogenitas data populasi dapat disajikan 

pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Uji Homogenitas Data Populasi 

Kelas n X2
hitung X2

tabel Kriteria 
XA 40 

1.5914 11.0705 Homogen 

XB 40 
XC 40 
XD 40 
XE 40 
XF 40 

 
Berdasarkan perhitungan uji homogenitas data populasi, 

diperoleh X2
hitung= 1.5914 dan X2

tabel=11.0705. X2
hitung pada data 

populasi < X2
tabel, maka dapat disimpulkan bahwa populasi bersifat 

homogen sehingga teknik sampling dengan cara cluster random 

sampling dapat dilakukan. Pengambilan kelas sampel dilakukan 

secara acak, sehingga diperoleh dua kelas. Dari dua kelas ini, 

dijadikan kelas eksperimen yang akan mendapatkan perlakuan 

pembelajaran yang berbeda. Kelas eksperimen diberi pembelajaran 

dengan model pembelajaran inkuiri sedangkan kelas kontrol dengan 

model pembelajaran ceramah. Setelah dilakukan pengambilan kelas 
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sampel secara acak, maka diperoleh kelas eksperimen adalah kelas XE 

dan kelas kontrol adalah XF. 

4.1.2 Tahapan Perlakuan dan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen dan 

Kontrol  

a. Pre-test pada Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Sebelum penelitian dilaksanakan terlebih dahulu diadakan 

pre-test untuk menguji normalitas, kesamaan varians dan kesamaan 

rata-rata. Ketiga komponen tersebut dibutuhkan untuk memastikan 

bahwa kedua kelompok tersebut berangkat dari kondisi awal yang 

sama. Rata-rata nilai pre-test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.3 Rata-rata nilai pre-test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil_belajar Eksperimen 40 48.6490 8.77731 1.38782 

Kontrol 40 50.3802 7.53449 1.19131 

Sumber : Data primer yang diolah 

  Dari tabel diatas rata-rata nilai pre-test pada kelas 

eksperimen adalah 48,6490 dan pada kelas kontrol adalah 50,3802 

berarti rata-rata hasil pre-test antara kedua kelas tersebut tidak jauh 

berbeda. 

Hasil pre-test tersebut diatas kemudian dianalisis untuk 

memastikan kedua kelas berdistribusi normal, mempunyai varians 

yang homogen dan memiliki kesamaan rata-rata. Setelah diketahui 
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kedua kelas berangkat dari awal yang sama, kemudian kedua kelas 

diberi perlakuan yang berbeda, pada kelas eksperimen digunakan 

model pembelajaran inkuiri sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan model pembelajaran ceramah. 

b. Pembelajaran pada Kelas Eksperimen 

Pada awal pembelajaran guru memberikan apersepsi untuk 

mengetahui sejauhmana pengetahuan siswa terhadap pokok bahasan 

jurnal umum. Dalam apersepsi ini guru mengingatkan kembali 

materi sebelumnya dan menginformasikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai. 

Guru menginformasikan metode pembelajaran yang akan 

digunakan yaitu metode inkuiri. Sebelum pembelajaran dimulai, guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berfikir mengenai 

materi perusahaan jasa dan guru memberikan  pertanyaan kemudian 

siswa menjawab semampunya. 

Setelah itu guru menjelaskan sedikit tentang perusahaan 

jasa. Kemudian guru membagikan lembar diskusi siswa yang berisi 

soal untuk dikerjakan secara kelompok, satu kelompok 5 orang. Soal 

tersebut diselesaikan secara kelompok dengan berdiskusi dan 

menarik kesimpulan akhir atau persamaan persepsi. Setiap kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya didepan kelas dengan bimbingan 

guru, siswa saling bertanya dan memberikan umpan balik sesama 
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temannya. Selanjutnya guru meminta siswa mengerjakan latihan soal 

di rumah. 

Pada pertemuan berikutnya guru mengevaluasi materi 

pertemuan sebelumnya. Setelah itu guru memberikan penjelasan 

singkat tentang pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dan 

meminta siswa untuk membuat soal. Kemudian guru meminta siswa 

menukarkan soal-soal yang telah dibuat kepada sesama temannya 

untuk dijawab sebagai bentuk penilaian. Pada akhir pembelajaran 

guru memberikan kesimpulan atas materi yang sudah dipelajari. 

c. Pembelajaran pada Kelas Kontrol 

Pembelajaran pada kelas kontrol dilaksanakan dengan 

metode ceramah. Proses belajar mengajar dilaksanakan sesuai 

dengan rencana pembelajaran yang telah disusun oleh guru mata 

pelajaran akuntansi, sehingga pembelajaran sesuai dengan materi dan 

tujuan pembelajaran. Seperti pada kelas eksperimen, pembelajaran 

dilaksanakan 4 kali pertemuan. Dari awal pertemuan sampai akhir 

pertemuan, sebagian besar waktu digunakan untuk menjelaskan 

materi. Guru berusaha agar materi secepat mungkin dapat selesai, 

setelah materi dijelaskan oleh guru, guru kemudian memberikan 

latihan soal yang berkaitan dengan pokok bahasan juenal umum.  

Dalam penyelesaian soal-soal tersebut sebagian siswa 

menggantungkan jawabannya dari guru, karena pembahasan 

terhadap latihan yang diberikan, dilakukan oleh guru. Sebelum 
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pelajaran selesai guru memberikan kesempatan untuk bertanya, tetapi 

hanya beberapa siswa yang kelihatan merespon dan bertanya apabila 

belum jelas. Hal ini karena siswa kurang aktif dalam pembelajaran 

dan malu bertanya secara langsung kepada guru. 

Pada dasarnya metode ceramah memiliki kelebihan yang 

dapat digunakan untuk penyampaian informasi, mentransfer ide serta 

memberi analisis sejelas-jelasnya. Akan tetapi kekurangan yang 

dimiliki antara lain siswa dituntut untuk selalu tenang dan 

mendengarkan guru menjelaskan, sehingga siswa kelihatan pasif 

cenderung bosan. Selain itu, pada akhir pembelajaran tidak ada 

kegiatan menyimpulkan materi yang telah dipelajari, sehingga 

pembelajaran berakhir begitu saja mengakibatkan siswa akan mudah 

lupa apa yang sudah dipelajari. 

d.  Post-test pada Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Setelah proses pembelajaran pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol selesai, dilanjutkan dengan memberikan post-test pada 

kedua kelas dan dilanjutkan dengan analisis data tahap akhir. Rata-

rata nilai post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 4.4 Rata-rata nilai post-test kelas eksperimen dan kelas 

kontrol 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Hasil_belajar Eksperimen 40 84.9985 6.38455 1.00949 

Kontrol 40 68.5710 9.08887 1.43708 
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Dari tabel diatas terlihat rata-rata nilai post-test pada kelas 

eksperimen adalah 84,99885 dan pada kelas kontrol adalah 68,5710. 

Perbedaan rata-rata nilai kemudian dianalisis untuk memastikan 

tingkat signifikansi sebagai dasar untuk menjawab hipotesis 

penelitian ini. 

 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Analisis tahap awal 

Analisis data awal digunakan untuk mengetahui kemampuan 

siswa sebelum adanya perlakuan (pembelajaran) bertujuan untuk 

mengetahui apakah kelas eksperimen dan kelas kontrol berawal dari 

keadaan yang setara. Data yang digunakan dalam analisis awal ini 

adalah dari hasil pre-test. 

4.2.1.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas dilakukan untuk menentukan apakah kedua 

kelompok berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini 

dilakukan uji kolmogrov (uji K-S satu sample). Pengujian normalitas 

data baik untuk nilai pre-test maupun nilai hasil belajar siswa pada 

pokok bahasan jurnal umum dalam penelitian menggunakan rumus 

Kolmogorov-Smirnov. Tes dua sample Kolmogrov-Smirnov adalah 

suatu tes apakah dua sampel independen telah ditarik dari populasi yang 

sama (atau dari populasi-populasi yang memiliki distribusi yang sama). 

Kalau dibandingkan dengan menggunakan tes , tes Kolmogrov-
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Smirnov ini memiliki efisiensi yang tinggi (kira-kira 96%) untuk sampel 

kecil. Akan tampak bahwa jika ukuran sampel meningkat, kekuatan 

efisiensinya cenderung merosot. Tes Kolmogrov-Smirnov tampaknya 

lebih kuat dalam segala kasus jika dibandingkan dengan tes  X² maupun 

tes median. Fakta itu member petunjuk bahwa sementara untuk sampel-

sampel yang sangat kecil tes Kolmogrov-Smirnov ini lebih efisien 

daripada tes Mann-Whitney, tetapi untuk sampel-sampel yang besar hal 

yang sebaiknya yang berlaku. 

Dengan perhitungan menggunakan SPSS 16 (uji 

Kolmogorov, untuk kelas kontrol di peroleh nilai taraf nyata (α) = 0,269  

> taraf signifikan (α) = 0,05, maka dapat disimpulkan Ho diterima 

artinya data untuk kelas kontrol berdistribusi normal. Untuk perhitungan 

pada lampiran. 

Untuk kelas eksperimen di peroleh nilai taraf kritik (α) = 0,687 > taraf 

signifikan (α) = 0,05, maka dapat disimpulkan Ho diterima artinya data 

untuk kelas eksperimen berdistribusi normal. Untuk perhitungan pada 

lampiran. 

4.2.1.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data pada nilai 

awal mempunyai varian yang sama (homogen). 

H0 : σ1
2 = σ 22 (varian homogen) 

Ha : σ1
2 ≠ σ 22 (varian tidak homogen) 
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Dengan perhitungan menggunakan SPSS, diperoleh Fhitung = 

0,801  nilai taraf kritik (α) = 0,373 > taraf signifikan (α) = 0,05. Maka 

dapat disimpulkan Ho diterima artinya data kedua kelompok homogen 

atau mempunyai varians yang sama. Untuk perhitungan pada 

lampiran. 

4.2.1.3 Uji Kesamaan Rata-rata 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut : 

H0 : µ1 = µ2 

Ha : µ1 ≠ µ2 

Dengan perhitungan SPSS diperoleh thitung adalah -0,947 

dengan df = 78. Karena -0,947 < 1,665  ini berarti thitung < ttabel  jadi Ho 

diterima. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4.2.2 Analisis tahap akhir 

Analisis data akhir digunakan untuk pengujian hipotesis. Data 

yang digunakan dalam analisis tahap akhir ini adalah hasil post-test. 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

Dengan perhitungan menggunakan SPSS 16 (uji 

Kolmogorov, untuk kelas kontrol di peroleh nilai taraf nyata (α) = 

0,053 > taraf signifikan (α) = 0,05, maka dapat disimpulkan Ho 

diterima artinya data untuk kelas kontrol berdistribusi normal. Untuk 

perhitungan pada lampiran. 
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Untuk kelas eksperimen di peroleh nilai taraf kritik (α) = 0,497 > 

taraf signifikan (α) = 0,05, maka dapat disimpulkan Ho diterima 

artinya data untuk kelas eksperimen berdistribusi normal. Untuk 

perhitungan pada lampiran. 

4.2.2.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data 

pada nilai hasil belajar akhir mempunyai varian yang sama 

(homogen). 

H0 : σ1
2 = σ 22 (populasi mempunyai varian yang homogen) 

Ha : σ1
2 ≠ σ 22 (populasi mempunyai varian tidak homogen) 

Dengan perhitngan menggunakan SPSS, diperoleh Fhitung = 

6,710  nilai taraf kritik (α) = 0,011 > taraf signifikan (α) = 0,05. Maka 

dapat disimpulkan Ho diterima artinya data kedua kelompok homogen 

atau mempunyai varians yang sama. Untuk perhitungan pada 

lampiran. 

4.2.2.3 Uji Hipotesis 

1). Uji Ketuntasan Belajar (Individu) 

Hipotesis yang digunakan dalam uji ketuntasan belajar: 

Ho : 70  (belum tercapai ketuntasan belajar) 

Ha : 70  (telah tercapai ketuntasan belajar) 

Dari hasil perhitungan uji rata-rata satu pihak untuk 

mengetahui ketuntasan belajar akuntansi kelompok eksperimen 

dengan menggunakan perhitungan SPSS 16 , nilai thitung adalah 
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84,200 dengan df = 39. Karena 84,200 > 1,685 ini berarti thitung > ttabel 

maka Ho ditolak.  Jadi rata-rata nilai tes siswa yang diajar 

menggunakan metode inkuiri  ≥ 70. Untuk perhitungan pada 

lampiran. 

2). Uji Beda Rata-rata 

Hipotesis yang digunakan dalam uji perbedaan rata-rata : 

Ho = µ1 ≤ µ2 , artinya rata-rata hasil belajar akuntansi siswa kelas 

eksperimen kurang dari atau sama dengan rata-rata hasil belajar 

akuntansi siswa kontrol. 

Ho = µ1 > µ2 , artinya rata-rata hasil belajar akuntansi siswa kelas 

eksperimen lebih dari rata-rata hasil belajar akuntansi kelas 

kontrol. 

µ1 = rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

µ2 = rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol 

Dengan menggunakan SPSS 16, diperoleh thitung adalah 

9,354 dengan df = 78. Karena 9,354 > 1,665, ini berarti thitung > ttabel 

dan nilai Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05, jadi Ho ditolak. Artinya rata-

rata hasil belajar siswa kelas eksperimen berbeda dengan kelas 

kontrol. Dari tabel group statistics tampak bahwa rata-rata hasil 

belajar kelas eksperimen lebih besar daripada kelas kontrol. Untuk 

perhitungan pada lampiran. 

 

4.2.2.4 Hasil observasi aktivitas siswa 
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Berdasarkan hasil observasi siswa pada kelas eksperimen 

selama pembelajaran diperoleh data sebagai berikut : 

Pembelajaran I 

Pada pembelajaran I persentase aktivitas siswa sebesar 62,5 %, 

aktivitas siswa masih rendah dikarenakan siswa yang belum terbiasa 

dengan metode pembelajaran yang diterapkan. Sering kali siswa masih 

bingung dengan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Untuk 

perhitungan pada lampiran. 

Pembelajaran II 

Pada pembelajaran II ini siswa sudah mulai beradaptasi dengan 

pembelajaran metode inkuiri hal tersebut dapat terlihat pada 

pembelajaran II dengan persentase aktivitas siswa sebesar 80% 

mengalami peningkatan 17,5 %. Untuk perhitungan pada lampiran. 

  

4.3 Pembahasan 

Pada penelitian ini diambil dua kelompok sebagai sampel yaitu 

kelompok ekperimen  dengan menggunakan metode inkuiri dan kelompok 

kontrol menggunakan metode ceramah. Penelitian ini akan membandingkan 

hasil belajar kedua sampel sebelum dan sesudah perlakuan. Perlu dipastikan 

kedua sampel berangkat dari kondisi awal yang sama. Untuk itu dilakukan 

analisis awal. Dari analisis awal diperoleh bahwa kedua sampel berangkat 

dari kondisi awal yang sama atau homogen. Sehingga kedua kelompok 

tersebut dapat dilakukan penelitian. Kemudian kedua kelompok diberi 
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perlakuan berbeda. Kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan metode 

inkuiri dan kelompok kontrol menggunakan metode ceramah. 

Metode pembelajaran inkuiri merupakan metode pembelajaran yang 

membawa siswa ke dalam proses ilmiah secara langsung melalui kegiatan 

pembelajaran yang turun menurun. Dalam pembelajaran tersebut menciptakan 

pelajar yang mandiri. Siswa  belajar untuk mengontrol emosi menjadi obyektif 

dalam mendefinisikan sebuah permasalahan dan menganalisis data. Mereka 

belajar untuk menghargai bukti dan untuk memperlakukan pengetahuan 

sebagai percobaan dan subyek untuk mengganti ketika bukti baru telah 

ditemukan. Siswa menggunakan berbagai informasi dan logika untuk menguji 

pertanyaan mereka dan pernyataan yang lain. Pembelajaran inkuiri melibatkan 

siswa dalam pemikiran yang lebih tinggi. Mereka memeriksa data yang ada di 

tangan dan berusaha untuk mengidentifikasi pola-pola yang mungkin dapat 

membantu mereka untuk menguji dugaan mereka dalam rangka memecahkan 

masalah yang tengah diselidiki. Peran guru dalam pembelajaran tidak lain 

sebagai fasilitator, moderator, motivator dan evaluator pada proses belajar 

yang selanjutnya mengarahkan/membimbing dari jawaban-jawaban siswa 

yang benar.  

Berbeda dengan pembelajaran dengan metode ceramah, guru hanya 

memberikan gambaran  dengan memberikan penjelasan di depan kelas, 

kemudian melakukan tanya jawab serta memberikan penugasan. Proses 

kegiatan belajar mengajar berfokus pada guru, sehingga komunikasi antara 

guru dan siswa cenderung searah yang menyebabkan siswa kurang 
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memperhatikan pelajaran yang disampaikan guru dan siswa merasa jenuh 

terhadap pembelajaran, sehingga penyerapan materipun kurang maksimal. 

Setelah kedua kelompok diberi perlakuan berbeda, diperoleh rata-rata 

hasil belajar kelompok eksperimen 84,9988 dan rata-rata kelompok kontrol 

adalah 68,5710. Berdasarkan uji perbedaan rata-rata dengan SPSS diperoleh 

nilai Sig. (2-tailed) = 0,000 < 0,05, jadi Ho ditolak. Artinya rata-rata hasil 

belajar siswa kelas eksperimen berbeda dengan kelas secara signifikan. 

Dengan kata lain rata-rata hasil belajar pada kelompok eksperimen lebih tinggi 

daripada rata-rata hasil belajar kontrol. Terjadinya perbedaan ini salah satunya 

disebabkan adanya metode inkuiri pada pembelajaran kelompok eksperimen. 

Pada uji ketuntasan hasil belajar kelompok eksperimen dengan menggunakan 

perhitungan SPSS, nilai thitung adalah 84,200 dengan df = 39. Karena 84,200 > 

1,685, ini berarti thitung > ttabel maka Ho ditolak.  Jadi rata-rata nilai tes siswa 

yang diajar menggunakan metode inkuiri  ≥ 70 dengan persentase ketuntasan 

klasikal sebesar 100 %.  

Selama proses pembelajaran berlangsung terdapat peningkatan 

keaktifan siswa. Pada awal pembelajaran siswa kurang aktif, presentase 

keaktifan siswa hanya 62,5% karena metode pembelajaran inkuiri baru 

dilaksanakan. Jadi para siswa belum terbiasa dengan metode ini dan interaksi 

diantara anggota kurang terwujud. Tapi pada pertengahan hingga akhir 

pembelajaran sudah menunjukkan keaktifan siswa sebesar 80%, terjadi 

peningkatan 17,5% karena siswa sudah sangat aktif. Siswa bertanya pada 

teman sekelompoknya dalam mengerjakan lembar diskusi. Terjadi interaksi 
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dan kerjasama yang baik diantara anggota kelompok. Dengan interaksi yang 

baik antar anggota kelompok menjadi semangat siswa dalam belajar akuntansi. 

Hambatan yang dihadapi peneliti dalam menerapkan metode 

pembelajaran inkuiri yaitu memerlukan waktu tidak sedikit dalam proses 

belajar mengajar. Pada awal pelaksanaan suasana kelas dalam pembelajaran 

belum kondusif, keaktifan siswa dalam berdiskusi dengan sesama anggotanya 

belum terlihat. Namun pada pertengahan pelaksanaan pembelajaran keaktifan 

siswa dan proses pembelajaran sudah terkondisikan dengan baik. 

Pada kelas kontrol diberi pembelajaran metode ceramah, dimana para 

siswa bekerja sendiri tanpa bantuan teman sekelompoknya. Siswa dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi lebih banyak sendiri. Pada pembelajaran 

ini siswa cenderung lebih pasif dan hanya menerima apa yang diberikan oleh 

guru, sehingga siswa kurang termotivasi dalam mengikuti pelajaran akuntansi. 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa penggunaan metode inkuiri pada pokok bahasan jurnal umum pada 

siswa kelas X SMK Perdana Semarang sudah menunjukkan hasil yang cukup 

baik, hal ini dapat dilihat dari perolehan nilai rata-rata hasil belajar lebih dari 

70 yang menunjukkan ketuntasan belajar. Jadi dapat diambil intinya bahwa 

metode inkuiri lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah dalam 

pokok bahasan jurnal umum pada siswa kelas X SMK Perdana Semarang. 

Pengambilan taraf signifikansi 5% atau dengan kata lain kesimpulan tersebut 

95% dapat dipercaya.   

BAB V 

  9 
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PENUTUP 

 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan metode inkuiri dalam pembelajaran akuntansi pada pokok 

bahasan jurnal umum perusahaan jasa, memberikan hasil lebih tinggi 

dibandingkan dengan pembelajaran metode ceramah. Kesimpulan ini 

didasarkan pada hasil akhir rata-rata siswa dimana rata-rata siswa yang 

diajar dengan metode inkuiri adalah adalah 84,9985 sedangkan rata-rata 

siswa yang diajar dengan metode ceramah adalah 68, 5710. 

2. Dengan penggunaan pembelajaran metode inkuiri efektif untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan dengan penggunaan 

pembelajaran metode ceramah. Kesimpulan ini berdasarkan hasil uji t 

karena t hitung > t tabel, maka H0 ditolak. Hal ini menunjukkan keefektifan 

yang signifikan antara pembelajaran metode ceramah dengan pembelajaran 

metode inkuiri. 

 

 

 

 

 

5.2 Saran 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan : 

1. Guru dapat menerapkan pembelajaran dengan metode inkuiri serta 

mengembangkan kreatifitas dalam pembelajaran pada pokok bahasan yang 

lain sehingga siswa lebih aktif dan tidak bersifat monoton dalam kegiatan 

belajar mengajar. 

2. Dalam pembelajaran metode inkuiri masih ada kekurangan yaitu guru 

dapat lebih memotivasi siswa untuk lebih aktif sehingga terjalin 

komunikasi yang baik antar siswa ataupun guru dengan siswa. Hal ini 

disebabkan karena pembelajaran metode inkuiri merupakan sistem 

pembelajaran yang baru bagi siswa, jadi siswa masih merasakan kurang 

memahami apa yang menjadi tanggung jawabnya dan diharapkan guru 

mampu meningkatkan motivasi siswa agar lebih aktif dalam proses belajar 

mengajar. 

3. Penelitian ini hanya sebatas membandingkan hasil belajar dengan 

menggunakan metode inkuiri dengan metode ceramah, oleh karena itu 

perlu dilakukan penelitian dengan membandingkan hasil belajar dengan 

metode inkuiri dengan metode lainnya 
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UJI HOMOGENITAS POPULASI KELAS X  
 SMK PERDANA SEMARANG TAHUN AJARAN 2009/2010 

                Hipotesis             
H0 : 

1 = 
 = 

 = 2
4         

Ha : Tidak semua 
i sama, untuk i = 1, 2, 3, 4,5,6      

            
Kriteria:    
Ho diterima jika 2 hitung < 2 (1- (k-1) 

 

  

    

2
(1-

)(k-1)
Pengujian Hipotesis 

Kelas ni dk = ni - 1 Si2 (dk) Si
2 log Si

2 (dk) log Si
2 

XA 40 39 157,5795 6145,6000 2,1975 85,7025 
XB 40 39 182,5026 7117,6000 2,2613 88,1895 
XC 40 39 193,3744 7541,6000 2,2864 89,1696 
XD 40 39 222,4353 8674,9750 2,3472 91,5409 
XE 40 39 204,1532 7961,9750 2,3100 90,0883 
XF 40 39 219,946154 8577,9 2,34231637 91,35033851 
 200 234 960,0449 46019,6500 13,7446 536,0411 

Varians gabungan dari kelompok sampel adalah: 
S2 = (ni-1) Si2 = 46019,6500 = 196,6652 



 

 
 

(ni-1) 234 
Log S2  = 2,2937     

       
Harga satuan B 

B = (Log S2 )  (ni - 1) 
= 2,2937 x 234 
= 536,7322 

 2 = 
(Ln 10) { B - (ni-1) log 
Si

2} 
 

 

= 2,3026 536,7322 536,0411 
= 1,5914 

Untuk  = 5% dengan dk = k-1 = 6-1 = 5diperoleh 2
tabel =  11,0705 

 
 

    

 1,5914 11,0705 

Karena 2 hitung < 2 tabel maka populasi mempunyai varians yang sama (homogen)     
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UJI NORMALITAS  
DATA TES PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI KELAS XA 

                     Hipotesis 
Ho : Data berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 
Rumus yang digunakan: 
 
 

Kriteria yang digunakan 
Ho diterima jika2 < 2 tabel 

Pengujian Hipotesis 
Nilai maksimal = 95 Panjang Kelas = 9 

Nilai minimal = 40 
Rata-rata ( 
x )  = 75,28 

Rentang = 55 s = 12,69 
Banyak kelas = 6 n = 40 

Kelas Interval Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z Luas Kelas Untuk Z Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 
Ei 

40 - 49 39,5 -2,82 0,4976 0,0194 0,7758 1 0,065 2,82 



 

 
 

50 - 59 49,7 -2,02 0,4782 0,0900 3,6003 3 0,100 2,02 
60  70 59,8 -1,22 0,3882 0,2269 9,0745 3 4,066 1,22 
71 - 80 70,0 -0,42 0,1613 0,3111 12,4450 15 0,525 0,42 
81 - 90 80,2 0,38 0,1498 0,2323 9,2927 13 1,479 0,38 
91 - 100 90,3 1,19 0,3821 0,0944 3,7758 5 0,397 1,19 

          100,5 1,99 0,4765         1,99 

                              ²  = 6,6316 

Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel =  7,8147 
 

 

40 
6,6316 7,8147   

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
                                          

 

44,58 1 
54,75 3 



 

 
 

64,92 3 
75,08 15 
85,25 13 
95,42 5 
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1 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
2 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
3 60,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
4 90,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
5 60,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
6 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
7 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
8 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
9 95,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

10 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
11 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12 90,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
13 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
14 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
15 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
16 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
17 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
18 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
19 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
20 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
21 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
22 90,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
23 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
24 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
25 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
26 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
27 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
28 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
29 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
30 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
31 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 



 

 
 

32 95,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
33 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
34 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
35 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
36 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
37 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
38 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
39 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
40 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

1,0 3,0 3,0 15,0 12,0 5,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UJI NORMALITAS  
DATA TES PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI  KELAS XB 

    
                     Hipotesis 

Ho : Data berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 
Rumus yang digunakan: 
 
 

Kriteria yang digunakan 
Ho diterima jika2 < 2 tabel 

Pengujian Hipotesis 
Nilai maksimal = 90 Panjang Kelas = 8 

Nilai minimal = 40 
Rata-rata ( 
x )  = 69,90 

Rentang = 50 s = 13,51 
Banyak kelas = 6 n = 40 

Kelas Interval Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z Luas Kelas Untuk Z Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 
Ei 

40 - 48 39,5 -2,25 0,4878 0,0472 1,8894 3 0,653 2,25 



 

 
 

49 - 58 48,8 -1,56 0,4406 0,1331 5,3241 5 0,020 1,56 
59  67 58,2 -0,87 0,3074 0,2369 9,4778 4 3,166 0,87 
68 - 76 67,5 -0,18 0,0705 0,2666 10,6642 15 1,763 0,18 
77 - 86 76,8 0,51 0,1961 0,1896 7,5849 11 1,538 0,51 
87 - 95 86,2 1,20 0,3857 0,0852 3,4091 2 0,582 1,20 

          95,5 1,89 0,4710         1,89 

                              ²  = 7,7215 

Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel =  7,8147 
 

 

40 
7,7215 7,8147   

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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44,17 3 
53,50 5 
62,83 4 
72,17 15 
81,50 11 
90,83 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
2 60,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
3 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
4 60,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
5 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
6 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
7 45,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
9 90,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

10 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
11 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
12 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
13 55,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
15 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
16 90,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
17 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
18 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
20 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
21 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
22 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
23 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
24 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
25 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
26 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27 55,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
28 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
29 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
30 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
31 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

32 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
33 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
34 60,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
35 78,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
36 84,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
37 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
38 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
39 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
40 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

3,0 5,0 4,0 15,0 11,0 2,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

UJI NORMALITAS  
DATA TES PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI XC 

                     Hipotesis 
Ho : Data berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 
Rumus yang digunakan: 
 
 

Kriteria yang digunakan 
Ho diterima jika2 < 2 tabel 

Pengujian Hipotesis 
Nilai maksimal = 90 Panjang Kelas = 8 

Nilai minimal = 40 
Rata-rata ( 
x )  = 69,60 

Rentang = 50 s = 13,91 
Banyak kelas = 6 n = 40 

Kelas Interval Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z Luas Kelas Untuk Z Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 
Ei 

40 - 48 39,5 -2,16 0,4848 0,0525 2,0984 4 1,723 2,16 



 

 
 

49 - 58 48,8 -1,49 0,4323 0,1378 5,5125 4 0,415 1,49 
59  67 58,2 -0,82 0,2945 0,2345 9,3799 6 1,218 0,82 

68 - 76 67,5 -0,15 0,0600 0,2585 
10,341

7 13 0,683 0,15 
77 - 86 76,8 0,52 0,1985 0,1847 7,3886 11 1,765 0,52 
87 - 95 86,2 1,19 0,3832 0,0855 3,4198 2 0,589 1,19 

          95,5 1,86 0,4687         1,86 

                              ²  = 6,3942 

Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel =  7,8147 
 

 

40 
6,3942 7,8147   

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
                                          

 
44,17

 

4 
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

fr
ek

ue
ns

i

Skor Tes



 

 
 

53,50 4 
62,83 6 
72,17 13 
81,50 11 
90,83 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
1 90,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
2 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
3 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
4 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
5 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
6 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
7 52,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
9 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
11 60,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
12 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
13 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
16 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
17 60,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
18 55,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
20 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
21 60,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
22 90,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
23 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
24 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
25 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
26 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
27 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
28 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
29 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
30 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 



 

 
 

31 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
32 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
33 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
34 47,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
35 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
36 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
37 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
38 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
39 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
40 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

4,0 4,0 6,0 13,0 11,0 2,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
UJI NORMALITAS  

DATA TES PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI KELAS XD 

                     Hipotesis 
Ho : Data berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 
Rumus yang digunakan: 
 
 

Kriteria yang digunakan 
Ho diterima jika2 < 2 tabel 

Pengujian Hipotesis 
Nilai maksimal = 95 Panjang Kelas = 9 

Nilai minimal = 40 
Rata-rata ( 
x )  = 69,32 

Rentang = 55 s = 14,79 
Banyak kelas = 6 n = 40 

Kelas Interval Batas 
Kelas 

Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z Luas Kelas Untuk Z Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 
Ei 



 

 
 

40 - 49 39,5 -2,02 0,4781 0,0701 2,8024 5 1,723 2,02 
50 - 59 49,7 -1,33 0,4081 0,1687 6,7488 5 0,453 1,33 
60  70 59,8 -0,64 0,2394 0,2578 10,3123 5 2,737 0,64 
71 - 80 70,0 0,05 0,0185 0,2500 10,0017 13 0,899 0,05 
81 - 90 80,2 0,73 0,2685 0,1539 6,1569 9 1,313 0,73 
91 - 100 90,3 1,42 0,4224 0,0601 2,4046 3 0,147 1,42 

          100,5 2,11 0,4825         2,11 
                              ²  = 7,2723 

Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel =  7,8147 
 

 

40 
7,2723 7,8147   

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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1 55,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
3 42,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
4 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
6 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
7 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 95,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
9 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

10 53,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
12 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
13 55,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
16 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
17 60,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
18 60,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
19 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
20 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
21 60,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
22 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
23 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
24 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
25 90,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
26 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
28 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
29 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
30 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 



 

 
 

31 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
32 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
33 55,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
34 90,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
35 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
36 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
37 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
38 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
39 45,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
40 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

4,0 5,0 5,0 12,0 9,0 3,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
UJI NORMALITAS  

DATA TES PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI KELAS XE 

                     Hipotesis 
Ho : Data berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 
Rumus yang digunakan: 
 
 

Kriteria yang digunakan 
Ho diterima jika2 < 2 tabel 

Pengujian Hipotesis 
Nilai maksimal = 90 Panjang Kelas = 8 

Nilai minimal = 40 
Rata-rata ( 
x )  = 64,97 

Rentang = 50 s = 14,42 
Banyak kelas = 6 n = 40 

Kelas Interval Batas Kelas 
Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z Luas Kelas Untuk Z Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 
Ei 



 

 
 

40 - 48 39,5 -1,77 0,4613 0,0929 3,7154 7 2,904 1,77 
49 - 58 48,8 -1,12 0,3684 0,1869 7,4766 5 0,820 1,12 
59  67 58,2 -0,47 0,1815 0,2510 10,0404 7 0,921 0,47 
68 - 76 67,5 0,18 0,0695 0,2250 8,9998 13 1,778 0,18 
77 - 86 76,8 0,82 0,2945 0,1346 5,3841 6 0,070 0,82 
87 - 95 86,2 1,47 0,4291 0,0537 2,1491 2 0,010 1,47 

          95,5 2,12 0,4828         2,12 
                              ²  = 6,5036 

Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel =  7,8147 
 

 

40 
6,5036 7,8147   

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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1 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
2 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
3 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
4 60,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
5 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
6 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
7 42,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
8 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
9 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

10 55,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
12 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
13 42,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
14 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
16 90,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
17 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
18 55,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 78,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
21 78,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
22 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
23 45,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
24 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
25 45,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
26 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
27 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
28 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
29 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
30 55,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

31 85,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
32 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
33 42,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
34 90,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
35 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
36 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
37 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
38 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
39 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
40 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

7,0 5,0 7,0 12,0 5,0 2,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
UJI NORMALITAS  

DATA TES PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI  KELAS XF 

                     Hipotesis 
Ho : Data berdistribusi normal 
Ha : Data tidak berdistribusi normal 

Pengujian Hipotesis: 
Rumus yang digunakan: 
 
 

Kriteria yang digunakan 
Ho diterima jika2 < 2 tabel 

Pengujian Hipotesis 
Nilai maksimal = 88 Panjang Kelas = 8 

Nilai minimal = 40 
Rata-rata ( 
x )  = 66,45 

Rentang = 48 s = 14,83 
Banyak kelas = 6 n = 40 

Kelas Interval Batas Kelas 
Z untuk 
batas 
kelas 

Peluang 
untuk Z Luas Kelas Untuk Z Ei Oi 

(Oi-
Ei)² 
Ei 



 

 
 

40 - 48 39,5 -1,82 0,4654 0,0785 3,1392 6 2,607 1,82 
49 - 57 48,5 -1,21 0,3869 0,1600 6,4008 7 0,056 1,21 
58  66 57,5 -0,60 0,2269 0,2283 9,1300 4 2,883 0,60 
67 - 75 66,5 0,00 0,0013 0,2278 9,1120 12 0,915 0,00 
76 - 84 75,5 0,61 0,2291 0,1591 6,3628 7 0,064 0,61 
85 - 93 84,5 1,22 0,3882 0,0777 3,1082 4 0,256 1,22 

          93,5 1,82 0,4659         1,82 
                              ²  = 6,7806 

Untuk  = 5%, dengan dk = 6 - 3 = 3 diperoleh ² tabel =  7,8147 
 

 

40 
6,7806 7,8147   

Karena ² berada pada daerah penerimaan Ho, maka data tersebut berdistribusi normal 
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53,00 7 
62,00 4 
71,00 12 
80,00 7 
89,00 4 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
2 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
3 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
4 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
5 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
6 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
7 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
8 85,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
9 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

10 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
11 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
12 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
13 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
14 55,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
15 88,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
16 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
17 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
18 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
19 45,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
20 85,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
21 55,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
22 45,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
23 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
24 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
25 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
26 55,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
27 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
28 70,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
29 55,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
30 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
31 84,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 



 

 
 

32 65,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
33 85,00 0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
34 60,00 0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
35 80,00 0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
36 40,00 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
37 72,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
38 75,00 0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
39 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
40 50,00 0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6,0 7,0 4,0 12,0 7,0 4,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS  XA 
KELOMPOK UJI COBA 

 
No. Nama Siswa 
1. Anisa Kartika Indiarti 
2. Aprillia Hasta Wulandari 
3. Ayu Ari Lestari 
4. Ayutya Tara S. 
5. Devi Arum Sari 
6. Dewi Yuliana P. 
7. Diah Atika Sari 
8. Endang Tri Lestari 
9. Ernawati 
10. Gadisa Dewi Kristiani 
11. Indah Fajar Nur Yuni Ati 
12. Juvita Putri Dian Sari 
13. Lilik Qomariah 
14. Mega Fatmawati 
15. Muhajiroh Alamil 
16. Nana Yuliana 
17. Nilam Sari 
18. Nisa Wahyu Abror 
19. Niunu Yama’a L A 
20. Novi Oktaviyani 
21. Nunuk Maria 
22. Nur Wachet Romadhon 
23. Nur Wachidah 



 

 
 

24. Nurul Puji Astuti 
25. Purbosari Kartika R. 
26. Rani Erawati 
27. Retno Indriya Ana 
28. Riska Anisa Oktafiani 
28. Roudhotul Jannah 
30. Siti Jamilatun 
31. Siti Robingatun Nur 
32. Sofian Pungki Winarsih 
33. Sri Astuti 
34. Suci Wulandari 
35. Sugiarti 
36. Sulistyarini 
37. Titin Yatin P. 
38. Wahyuni Nurhayati 
39. Wiwin Hidiyah 
40. Yuyun Saputri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS XE 
KELOMPOK EKSPERIMEN 

 
No. Nama Siswa 
1. Agus Vina Kurniasari 
2. Aida Yuli Ristiani 
3. Aina Kamalati 
4. Ana Agustin 
5. Ana Yuliana 
6. Anis Jubaidah 
7. Arinta Anggun Sasmita 
8. Asih Aprilya Ebtasari 
9. Azizah Nur A. 
10. Destia Risqi Wulansih 
11. Dikta Fitriyani 
12. Dini Reni Suryani 
13. Endah Wahyuni 
14. Erniyati 
15. Farida Wulansari 
16. Feny Febriastuty Riskasari 
17. Fitriani 
18. Fitriyah 
19. Heni Susilowati 
20. Ina Indrianti 
21. Meida Prastika 
22. Melani 
23. Merry Ariyanti 



 

 
 

24. Niken Marlinta 
25. Nia Larasati 
26. Novana Nurul Almaidah 
27. Putri Satriani 
28. Putri Widiyanti 
29. Rita Fitriani 
30. Rizkha Fadliatun S. 
31. Sofi Hidayatun Nisa 
32. Safitri Wulandari 
33. Siti Hertantri 
34. Sri Utami 
35. Sri Wahyuningsih 
36. Sri Wahyuningtyas 
37. Susi Rana Dewi 
38. Tirta Kumala Sari 
39. Tri Agus Mulyani 
40. Wulandari Novitasari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS XF 
KELOMPOK KONTROL 

 
No. Nama Siswa 
1. Achmad Rozi 
2. Anggraini Putri 
3. Ari Tri Widiastuti 
4. Astri Andriyani 
5. Athik Ardiyanti 
6. Citra Fransiska 
7. Dewi Mujiati 
8. Dewi Wahyu Lestari 
9. Diah Ayu Anggriawati 

10. Diah Ayu Santika 
11. Eka Dwi Ambarsari 
12. Eni Rosmaya 
13. Evi Puspitasari 
14. Feni Arum Wardhani 
15. Gita Renanda Amalia 
16. Ima Oktafiani 
17. Indah Qonnah 
18. Intiana 
19. Ivany Putri Anggraini 
20. Jumiatun 
21. Lailatun Nadliroh 
22. Lestari Oky Sapitri 
23. Lina Rachmawati 



 

 
 

24. Mehilda Putri 
25. Merry Maulanawati 
26. Novalia Ariista Putri 
27. Nur Fatimah 
28. Nurul Hidayah 
29. Peni Ayu Larasati 
30. Puji Astuti 
31. Pungki Nur Oktaviani 
32. Putri Manda Sari 
33. Resa Sintha Parawesti 
34. Reza Ayu Agustin 
35. Ria Rianti 
36. Rindawati Triana 
37. Risma May Safitri 
38. Santi Puji Lestari 
39. Wiwik Thourbatul l. 
40. Yunita Mardi Saputri 
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