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SARI 
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Sosial. Universitas Negeri Semarang.   

 
Kata Kunci:  Metode Pembelajaran Kooperatif, Konvensional. Hasil Belajar 

 
Hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Grobogan pada pelajaran 

akuntansi belum optimal. Hal ini diprediksi karena metode pembelajaran yang 
digunakan belum bervariasi dan keaktifan siswa masih rendah. Untuk 
meningkatkan hasil belajar tersebut perlu diterapkan metode pembelajaran yang 
lebih mengedepankan keaktifan siswa. Salah satunya adalah dengan menerapkan 
metode pembelajaran kooperatif. 

Permasalahan dalam penelitian ini: 1) Apakah ada perbedaan hasil belajar 
antara metode kooperatif dan konvensional? 2) Metode pembelajaran mana yang 
lebih efektif antara metode kooperatif dan konvensional? Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui: 1) Perbedaan hasil belajar antara metode kooperatif dan 
konvensional. 2) manakah yang lebih efektif antara metode kooperatif dan 
konvensional. 

Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Negeri I Grobogan 
Tahun Pelajaran 2004/2005 sebanyak 305 siswa. Sampel sebanyak 2 kelas yaitu 
kelas X-5 dan X-6 diambil dengan cluster random sampling. Variabel yang diteliti 
yaitu hasil belajar.  Data diambil dengan teknik tes dan dianalisis menggunakan 
uji t. 

Hasil penelitian diperoleh rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan 
pembelajaran kooperatif sebesar 7.80, sedangkan siswa yang diajar menggunakan 
model konvensional sebesar 7.02.  Hasil uji diperoleh thitung sebesar 2.473 > ttabel 
(1.66) yang berarti Ho ditolak. Dengan penolakan Ho ini  menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan hasil belajar antara penggunaan metode pembelajaran 
kooperatif dengan menggunakan metode konvensional. Rata-rata hasil belajar 
yang menggunakan pembelajaran kooperatif lebih tinggi, yang berarti metode 
pembelajaran kooperatif lebih efektif daripada metode pembelajaran 
konvensional.  

Disarankan bagi guru agar dapat mengembangkan kreatifitas dalam 
pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif. Bagi peneliti lain dapat 
melakukan penelitian serupa dengan menambah variabel yang diukur seperti 
minat, motivasi dan menambah populasi dan sampel sehingga simpulan yang 
diperoleh dapat digunakan untuk menggeneralisasikan ke populasi yang lebih 
besar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ilmu Akuntansi sebagai cabang Ilmu Ekonomi merupakan salah satu mata 

pelajaran di sekolah menengah atas yang diperlukan dalam pendidikan. Oleh 

sebab itu pengajaran akuntansi perlu ditingkatkan, dikarenakan saat ini masih 

banyak siswa yang berpendapat dan beranggapan bahwa pelajaran akuntansi 

adalah mata pelajaran yang sukar dipahami dan membosankan. Sehingga masih 

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahaminya. 

Ilmu Akuntansi dikatakan sukar dipahami dan membosankan karena 

konsep dari ilmu akuntansi merupakan hasil dari kegiatan manusia berupa 

pengetahuan, ketrampilan dan sikap rasional, teliti, jujur dan bertanggung jawab 

melalui proses pencatatan, pengelompokan, mengikhtisarkan transaksi 

keuangan dan juga penyususan laporan keuangan secara baik dan benar. Dilihat 

dari hal tersebut, maka seorang pendidik perlu mengusahakan agar pelajaran 

yang diajarkan kelihatan menarik, dan tidak terlihat membosankan. Juga disini 

seorang pendidik dituntut pandai dalam mengkombinasikan berbagai metode 

mengajar yang tepat untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan suatu 

pokok bahasan, sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. Suatu tantangan 

bagi seoarang guru adalah bagaimana menyampaikan materi pelajaran, agar 

1 
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anak didiknya mampu menyerap atau memahami apa yang telah diterangkan 

dan dapat mencapai tujuan pendidikan. 

Tujuan pendidikan dapat tercapai apabila tujuan KBM dapat berjalan 

dengan baik, ukuran keberhasilan KBM adalah adanya prestasi belajar siswa 

yang mengalami peningkatan, mempunyai tujuan yang berkualitas, dan 

diharapkan mempunyai keunggulan kompetitif yang sesuai dengan standar 

mutu nasional dan internasional. Oleh karena itu perlu adanya suatu 

pembaharuan kurikulum pendidikan di Indonesia dengan pendekatan 

kompetensi. 

Kurikulum yang sedang dikembangkankan adalah kurikulum 2004 

berbasis kompetensi. Kurikulum ini menuntut pendidik harus lebih kreatif dan 

diposisikan sebagai fasilisator yang bertugas untuk mengkondisikan lingkungan 

agar memberikan kemudahan peserta didik dalam proses belajar mengajar 

(Mulyasa, 2002:167). Dalam pelaksanaannya guru harus dapat memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, sehingga siswa 

terhindar dari kejenuhan dan kebosanan dalam proses belajar mengajar 

sehingga dapat tercipta kondisi atau suasana belajar yang interaktif, efektif dan 

efisien. 

Salah satu alternatif model pembelajaran yang dapat dilaksanakan dalam 

kurikulum 2004 adalah model cooperatif learning atau pembelajaran kooperatif 

(Dewi Syafriani, 2004: http://www.geogle.com). Pembelajaran kooperatif dapat 

didefinisikan sebagai sistem kerja atau belajar kelompok yang terstruktur, yang 
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menekankan berfikir dan latihan bertindak demokratis, pembelajaran aktif, 

perilaku kooperatif dan menghormati perbedaan dalam masyarakat multibudaya 

(Muslim, 2000:63). 

Dari pemaparan itulah, maka penulis mengambil judul “Efektivitas  

Model Pembelajaran Kooperatif Terhadap Hasil Belajar Pokok Bahasan 

Laporan Keuangan Pada Siswa Kelas X SMA Negeri I Grobogan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengangkat suatu 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan penggunaan model pembelajaran kooperatif 

dengan metode konvensional terhadap hasil belajar akuntansi siswa  

Pokok Bahasan Lapoaran Keuangan Kelas X SMA Negeri I Grobogan? 

2. Jika ada perbedaan, maka manakah yang lebih efektif antara model 

pembelajaran kooperatif dengan metode konvensional? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah: 

1. Untuk mengetahui sejauhmana perbedaan hasi hasil belajar akuntansi 

antara yang diajar menggunakan model pembelajaran kooperatif dengan 

metode konvensional Pokok Bahasan Laporan Keuangan. 
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2. Untuk mengetahui manakah yang lebih eseberapa besar efektivitas belajar 

akuntansi dengan model pembelajaran kooperatif Pokok Bahasan Laporan 

Keuangan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat memberikan 

beberapa manfaat, yaitu: 

1. Bagi pendidik, diperoleh metode mengajar yang inovatif, menarik, dan 

efektif dalam pembelajaran akuntansi. 

2. Bagi siswa, akan diperoleh suatu cara agar belajar akuntansi lebih 

menyenangkan, akan merangsang siswa untuk melakukan aktivitas dalam 

proses belajar mengajar seperti: bertanya, menjawab, dan menyanggah 

jawaban yang diajukan temannya. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah dalam skipsi ini akan lebih memberikan jawaban yang 

jelas tentang permasalahan yang akan dibahas sehingga tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam penegasan istilah. 

1.  Efektivitas 

Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan hal yang tepat 

atau untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik. Hal ini mencakup 
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pemilihan sasaran yang paling tepat dan pemilihan metode yang sesuai 

untuk mencapai sasaran tersebut (Handoko, 1995:7) 

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-

nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) merupakan perangkat rencana 

dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai 

siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber 

daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. 

3. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran, dengan 

cara siswa belajar didalam kelompok-kelompok kecil yang memiliki 

tingkat kemampuan berbeda (Jafar Sembiring, 4). Menurut Johnson dan 

Johnson (dalam Mulyono Abdulrrahman, 1998:123) ada empat elemen 

dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu: 

 a. Saling ketergantungan positif 

 b. Interaksi tatap muka 

 c. Akuntabilitas individual 

 d. Ketrampilan menjalin hubungan interpersonal 

4. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah 

ia melakukan proses belajar mengajar (Sudjana, 2001:4). Hasil belajar 
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yang dipakai dalam penelitian ini adalah hasil belajar mata pelajaran 

akuntansi pokok bahasan laporan keuangan kelas X SMA Negeri I 

Grobogan  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Proses Belajar Mengajar 

2.1.1 Pengertian Belajar  

Sebagian besar ahli berpendapat bahwa belajar merupakan proses 

perubahan, dimana perubahan tersebut merupakan hasil dari pengalaman. 

Beberapa definisi belajar berbagai suatu perubahan menurut ahli adalah 

sebagai berikut. 

W.S. Winkel dalam bukunya Darsono (2000:4), belajar adalah suatu 

aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan 

lingkungan, yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan, dan nilai sikap. 

Suharsini Arikunto (1990:19) mengartikan bahwa “belajar merupakan 

suatu proses yang terjadi karena adanya usaha untuk mengadakan perubahan 

terhadap diri manusia yang melakukan, dengan maksud memperoleh 

perubahan dalam dirinya, baik berupa pengetahuan, ketrampilan ataupun 

sikap”. 

Sudjana (1993:6) belajar merupakan proses aktif yang dilakukan oleh 

individu untuk mereaksi terhadap suatu rangsangan yang ada melalui 

penglihatan, pengamatan, pemahaman dan berbuat dengan menggunakan 

pengalamannya. 

7 
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2.1.2 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajar. Heward Kingsley dalam bukunya 

Nana Sudjana (2001:22) membagi tiga macam hasil belajar yaitu: (a) 

ketrampilan dan kebiasaan; (b) pengetahuan dan ketrampilan; (c) sikap dan 

cita, yang masing-masing golongan dapat diisi dengan bahan yang ada pada 

kurikulum sekolah. 

Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

dapat dibedakan atas dua jenis yaitu sebagai berikut: 

a.  Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia, dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor biologis dan psikologis. 

Yang dapat dikategorikan sebagai faktor biologis antara lain usia, 

kematangan, dan kesehatan. Sedangkan yang dapat dikategorikan 

sebagai faktor psikologis adalah kelelahan, suasana hati, motivasi, 

minat dan kebiasaan belajar. 

b. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri manusia, dapat 

diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor manusia dan faktor 

nonmanusia seperti alam, benda, hewan dan lingkungan fisik. 

2.1.3 Strategi Belajar Mengajar 

Syaiful Bahri, dkk (1996:5), mengatakan bahwa “secara umum strategi 

mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha 

mencapai sasaran yang telah ditentukan”. Ditinjau dari proses belajar 
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mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru dan 

anak didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai 

tujuan yang telah digariskan. 

Ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal 

berikut: 

a.  Mengidentifikasikan serta menetapkan spesifikasi dan kualitas 

perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang 

diharapkan. 

b. Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan 

pandangan hidup masyarakat. 

c. Memilih dan menetapkan prosedur, metode dan teknik belajar 

mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif. 

d. Menetapkan norma-norma dan batasan minimal keberhasilan atau 

kriteria standar keberhasilan. 

2.1.4 Belajar Tuntas 

Seorang peserta didik dipandang tuntas belajar jika ia mampu 

menyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran 

minimal 65% dari seluruh tujuan pembelajaran. Sedangkan keberhasilan kelas 

dilihat dari jumlah peserta didik yanh mampu menyelesaikan atau mencapai 

minimal 65% sekurang-kurangnya 85% dari jumlah peserta didik yang ada di 

kelas tersebut (Mulyasa, E, 2003:99). 
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2.2 Kurikulum Berbasis Kompetensi 

Pada prakteknya proses belajar mengajar merupakan implementasi dari 

kurikulum yaitu progam belajar atau dokumen yang berisikan hasil belajar yang 

diharapkan dimiliki siswa dibawah tanggungjawab sekolah untuk mencapai 

tujuan pendidikan (Sudjana, 2001:3). Salah satu upaya peningkatan mutu 

pendidikan adalah penyempunaan kurikulum. Indikator keberhasilan 

pembaharuan kurikulum ditunjukan oleh adanya perubahan pada pola kegiatan 

belajar mengajar yang menentukan hasil pendidikan. Kurikulum yang sedang 

dikembangkan adalah kurikulum berbasis kompetensi. 

Kompetensi diartikan sebagaipengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai 

dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kurikulum 

berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengetahuan tentang 

kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan 

belajar mengajar, dan memperdaya sumber daya pendidikan dalam 

pengembangan kurikulum sekolah. 

Kurikulum berbasis kompetensi menuntut guru harus lebih kreatif dan 

diposisikan sebagai fasilisator yang bertugas untuk mengkoordinasikan 

lingkungan agar memberikan kemudahan peserta didik dalam proses belajar 

mengajar (Mulyasa, 2002:167). Dalam pelaksanaannya guru harus dapat 

memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan, 

sehingga siswa terhindar dari kebosanan dan tercipta kondisi belajar yang 

interaktif, efektif dan efisien (Syairul Bahri, 2003:53) 
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2.3 Model Pembelajaran Kooperatif 

2.3.1 Pembelajaran 

Penggunaan istilah pembelajaran diharapkan guru selalu ingat bahwa 

tugasnya adalah mengajarkan siswa dengan kata lain membuat siswa dapat 

belajar untuk mencapai hasil yang optimal.  

Pembelajaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

sedemikian rupa,sehingga tingkah laku berubah kearah yang lebih baik. 

Pembelajaran secara khusus dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Behaviorik 

Pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang 

diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi 

hubungan stimulus dan respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu 

latihan. 

b. Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang 

dipelajari. Ini sesuai dengan pengertian belajar menurut aliran kognitif 

yang menekankan pada kemampuan mengenal pada individu yang 

belajar. 

c.  Gertalf 

Pembelajaran adalah usaha guru memberikan materi pembelajaran 

sedimikian rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisasikannya 
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menjadi suatu yang bermakna. Bantuan guru diperlukan untuk 

mengaktualkan potensi mengorganisis yang terdapat pada diri siswa. 

d.  Humanistik 

Belajar akan membawa perubahan bila orang yang belajar bebas 

menentukan bahan pelajaran dan cara yang dipakai untuk 

dipelajarinya. Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kebebasan 

pada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya 

sesuai dengan minat dan kemampuan. 

Munculnya berbagai pengertian mengenai pembelajaran sebagaimana 

terungkap di atas, adalah suatu pertanda bahwa kegiatan pembelajaran itu 

memang suatu yang sangat kompleks. Pembelajaran itu sendiri sebenarnya 

mempunyai tujuan untuk membantu siswa agar memperoleh berbagai 

pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah, baik 

kuantitas maupun kualitas. 

Beberapa ciri pembelajaran yang dapat diungkapakan dengan melihat 

pengertian pembelajaran yaitu sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara    

sistematis. 

2. Pembelajaran merupakan pemberiann bantuan yang kemungkinan siswa 

dapat belajar 

3. Pembelajaran lebih menekankan pada pengaktifan siswa 

(Tim MKDK, 1996 : 11) 
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Jadi terlihat bahwa suatu keberhasilan dari proses pembelajaran, apabila 

keaktifan siswa diutamakan atau lebih ditingkatakan dan dominasi guru perlu 

dikurangi. 

2.3.2 Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah strategi belajar mengajar yang 

bermanfaat dengan jalan mengelompokkan siswa dengan kemampuan yang 

berbeda-beda kedalam kelompok-kelompok kecil. 

Menurut Johnson dan Johnson (dalam Mulyono Abdurahman, 

1999:123) ada empat elemen dasar dalam pembelajaran kooperatif yaitu: 

a. Saling ketergantungan positif 

b. Interaksi tatap muka 

c. Akuntabilitas individual 

d.  Ketrampilan dalam menjalin hubungan interpersonal 

Besar kelompok dalam pembelajaran kooperatif biasanya terdiri dari 

dua sampai enam anak. Menurut Mulyono Abdurahman (1999:125), 

mengatakan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan 

besarnya kelompok belajar, yaitu: (1) kemampuan anak; (2) kesediaan bahan; 

(3) Ketersediaan waktu. 

Pengelompokan anak dalam pembelajaran kooperatif hendaknya 

secara heterogen, sehingga kelompok memilih anggota yang tergolong 

berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah. 
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Pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yaitu hasil belajar akademik, 

penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan ketrampilan sosial. 

Salah satu aspek penting pembelajaran kooperatif, disamping membantu 

mengembangkan tingkah laku kooperatif, secara bersama membantu siswa 

dalam pembelajaran akademis mereka. Hal ini sesuai dengan penalitian Slavin 

dalam bukunya Ibrahim, Muslimin, dkk, 2000:16. Simpulan dan hasil 

penilitian tersebut adalah “Dari 45 laporan, 35 diantaranya menunjukkan hasil 

belajar akademik yang signifikan lebih tinggi dibanding dengan kelompok 

kontrol”. Hal tersebut menunjukkan pembelajaran kooperatif lebih unggul 

dalam peningkatan hasil belajar dibandingkan dengan pengalaman belajar 

individual. 

Dari hasil penelitian Johnson dan Johnson dalam bukunya Nur, dkk, 

(2003:63) menunjukkan adanya berbagai keunggulan pembelajaran kooperatif 

antara lain sebagai berikut: 

a.  Memudahkan siswa dalam melakukan penyesuaian soal 

b. Mengembangkan siswa melakuakan penyesuaian soal 

c. Memungkinkan pada siswa saling belajar mengenai sikap, 

ketrampilan, informasi, perilaku sosial dan pandangan 

d. Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia 

e. Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan 

lebih baik 
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f. Meningkatkan motivasi belajar intrinsik 

g. Meningkatkan sikap positif terhadap belajar dan pengalaman belajar 

h. Meningkatkan hubungan posotif antara siswa dengan gurdan personil 

sekolah 

i. Meningkatkan padangan siswa terhadap guru yang bukan hanya 

pengajar tapi juga pendidik 

2.4 Materi Pembelajaran Laporan Keuangan di SMA Kelas I 

Menurut Yoga Firdaus, dkk (2003:52) pengertian dari laporan 

keuangan (financial statement) adalah laporan yang menyajikan informasi 

keuangan yang dipercaya kepada pihak yang berkepentingan. 

Hal-hal yang ada dalam laporan keuangan adalah harta, utang, modal, 

dan seluruh hasil operasi serta beban yang telah dikeluarkan pada kegiatan 

untuk periode tartentu dalam rangka untuk memperoleh laba. 

Unsur-unsur  laporan keuangan yaitu: 

a. Laporan laba rugi 

b. Laporan perubahan modal 

c. Neraca 

d. Laporan perubahan posisi keuangan  

e. Laporan Arus Kas 

f. Catatan atas Laporan Keuangan 
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Laporan Keuangan yang dibahas pada mata pelajaran akuntansi kelas 

1 semerter 1 hanya menjelaskan pada laporan laba rugi, neraca dan laporan 

perubahan perubahan modal. 

a. Laporan laba rugi 

Laporan laba rugi (income statement) adalah suatu laporan 

keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh hasil operasi 

(pendapatan) dan beban yang dikeluarkan (beban usaha) dalam 

kegiatan selama suatu periode tertentu dalam rangka memperoleh laba. 

Laporan laba rugi biasanya berbentuk laporan (staffel) yaitu kelompok 

pendapatan dicatat diatas dan kelompok beban usaha dicatat 

dibawahnya kemudian diikuti oleh laba atau rugi. Bentuk laporan laba-

rugi adalah sebagai berikut: 

LAPORAN LABA-RUGI 
Periode…….. 

                         

  Pendapatan 

   Pendapatan jasa    Rp………… 

  Beban Usaha 

   …………….  Rp……….. 

   …………….  Rp……….. 

   …………….  Rp………..(+) 

   Jumlah beban usaha    Rp………… 

   Laba-rugi     Rp………… 
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b. Laporan perubahan modal 

Laporan perubahan modal (statement of owner’s equity) adalah 

suatu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai 

perubahan modal suatu perusahaan yang terjadi selama periode 

tertentu. Bentuk laporan perubahan modal adalah sebagai berikut: 

LAPORAN PERUBAHAN MODAL 

Periode……….. 

 
   Modal (awal)     Rp……….. 

   Laba-rugi  Rp………… 

   Pengambilan pribadi Rp…………(+) 

         Rp……….. 

   Modal (akhir)     Rp……….. 

c. Neraca 

Neraca adalah suatu laporan keuangan yang menyejikan 

informasi mengenai keadaan harta, utang dan modal suatu perusahaan 

pada saat neraca disusun. 

Neraca dapat berbentuk skontro dan steffel. 

• Akun T (skontro) bentuk neraca dengan kelompok harta dicatat di 

sisi kiri dan kelompok utang serta modal di sisi kanan. 
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NERACA 

Periode………. 
 

Harta   Rp………. Utang   Rp……… 

     Modal   Rp……… 

   Rp……….    Rp……… 

 

• Laporan/Staffel: bentuk neraca dengan kelompok harta dicatat 

paling atas , diikiti kelompok utang kemudian disusul oleh modal. 

NERACA 

Periode……… 

  Harta 

   ……………….. Rp……………  

   ………………. Rp…………… 

         Rp……………. 

 Utang       Rp……………. 

 Modal       Rp……………. 

        Rp……………. 
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2.5 Kerangka Berpikir 

Belajar merupakan proses atau aktivitas siswa secara sadar dan sengaja, 

yang dirancang untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan pengalaman yang 

dapat mengubah sikap dan tingkah laku seseorang sehingga dapat 

mengembangkan dirinya kearah kemajuan yang lebih baik. Belajar itu dapat 

dikatakan sudah baik atau tidaknya dapat di lihat dari hasil belajar. Jadi disini 

yang dimaksud dengan hasil belajar yaitu tolak ukur kemampuan dari siswa 

dalam menerima pengalaman belajar. 

Pada prakteknya proses belajar mengajar merupakan implementasi dari 

kurikulum yaitu progam belajar atau dokumen yang berisikan hasil belajar yang 

diharapkan dimiliki siswa dibawah tanggungjawab sekolah untuk mencapai 

tujuan pendidikan (Sudjana, 2001:3). Salah satu upaya peningkatan mutu 

pendidikan adalah penyempunaan kurikulum. Indikator keberhasilan 

pembaharuan kurikulum ditunjukan oleh adanya perubahan pada pola kegiatan 

belajar mengajar yang menentukan hasil pendidikan. Kurikulum yang sedang 

dikembangkan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis 

kompetensi menuntut guru harus lebih kreatif dan diposisikan sebagai fasilisator 

yang bertugas untuk mengkoordinasikan lingkungan agar memberikan 

kemudahan peserta didik dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2002:167).  

Pendekatan pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam 

pembelajaran yang mempunyai arti kegiatan-kagiatan guru selama proses 

pembelajaran berlangsung, supaya siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. 
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Semakin tepat memilih pendekatan pembelajaran diharapkan makin efektif 

dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diperhatikan bagi seorang guru 

dalam memilih pendekatan pembelajaran sehingga jangan sampai keliru dalam 

menentukan pendekatan pembelajaran yang berakibat kurang efektifnya 

pembelajaran di sekolah. 

Pembelajaran Kooperatif merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2004, yang mempunyai strategi 

belajar kelompok yang terstuktur, yang menekankan berfikir dan latihan 

bertindak demokratis, pembelajaran aktif, perilaku kooperatif dan menghormati 

adanya suatu perbedaan.  Pembelajaran kooperatif adalah suatu model 

pembelajaran, dengan cara siswa belajar didalam kelompok-kelompok kecil 

yang memiliki tingkat kemampuan berbeda (Jafar Sembiring, 4). 

Pembelajaran konvensional merupakan pendekatan pembelajaran yang 

paling umum dilaksanakan oleh guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran yaitu dengan menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab 

dan pemberian tugas. Dalam pembelajaran konvensional guru memegang 

peranan utama dalam penentuan isi dan proses belajar, termasuk dalam menilai 

kemajuan belajar peserta didik. Pendekatan denga metode pembelajaran 

konvensional digunakan jika materi yang diajarkan berisi konsep-konsep dasar 

dan baru, tidak ada sumber bahan pelajaran pada siswa, guru menghadapi siswa 

yang cukup banyak.  
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Materi laporan keuangan merupakan salah satu materi pelajaran 

akuntansi yang menyajikan informasi keuangan yang dipercaya kepada pihak 

yang berkepentingan. Hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan adalah 

harta, utang, modal, dan seluruh hasil operasi serta beban yang dikeluarkan pada 

kegiatan untuk periode tertentu dalam rangka memperoleh laba. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis beranggapan bahwa materi 

laporan keuangan lebih tepat apabila disampaikan dengan menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif daripada metode pembelajaran konvensional, karena 

pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga 

tujuan pembelajaran penting yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap 

keragaman, dan pengembangan ketrampilan sosial. Salah satu aspek penting 

pembelajaran kooperatif, disamping membantu mengembangkan tingkah laku 

kooperatif, secara bersama membantu siswa dalam pembelajaran akademis 

mereka. Hal ini sesuai dengan penalitian Slavin dalam bukunya Ibrahim, 

Muslimin, dkk, 2000:16. Simpulan dan hasil penilitian tersebut adalah “Dari 45 

laporan, 35 diantaranya menunjukkan hasil belajar akademik yang signifikan 

lebih tinggi dibanding dengan kelompok kontrol”. Hal tersebut menunjukkan 

pembelajaran kooperatif lebih unggul dalam peningkatan hasil belajar 

dibandingkan dengan pengalaman belajar individual. 

Dari penjelasan di atas dapat dibuat bagan sebagai berikut: 
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Laporan Keuangan 
 
 
 

Pembelajaran 
 
 
 

Metode Kooperatif     Metode Konvensional 
 
 

Hasil Belajar (tes) 
 
 
 

Ada perbedaan hasil 
 
 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berfikir 

 

2.5 Hipotesis 

1. Ada perbedaan hasil belajar antara penggunaan model pembelajaran 

kooperatif  dan model pembelajaran konvensional dalam pokok bahasan 

laporan keuangan pada siswa kelas X SMA Negeri I Grobogan. 

2.  Penggunaan model pembelajaran kooperatif lebih baik dibanding dengan 

model pembelajaran konvensional dalam pokok bahasan laporan keuangan 

pada siswa kelas X SMA Negeri I Grobogan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini 

adalah metode eksperimen. Menurut Suharsimi Arikunto (20002:82), metode 

penelitian eksperimen merupakan penelitian tindakan. Ciri atau karakteristik 

utama dalam penelitian tindakan adalah adanya partisipasi dan  kolaborasi 

antara penelitian dengan anggota kelompok sasaran. 

Dalam penelitian ini anggota kelompok sasaran, dibedakan menjadi 

dua macam kelompok, diantaranya: 

a. Kelompok eksperimen dengan menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif adalah kelas X-5 yang terdiri dari 44 siswa, dan 

b. Kelompok kontrol dengan menggunakan metode pembelajaran 

konvensional adalah kelas X-6 yang terdiri dari 44 siswa. 

Adapun prosedur dan teknik eksperimen yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Langkah-langkah Pembelajaran Kelompok Eksperimen 

1. Guru menerangkan konsep pelajaran, 

2. Guru membagi siswa dalam kelompok- kelompok (4 siswa), 

3. Guru memberikan tugas yang dalam soal tersebut mencakup tugas 

individu, berpasangan dan kelompok, 

23 
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4. Guru mengumpulkan tugas siswa dan menjelaskan jawaban yang tepat, 

5. Setiap kelompok ditugaskan membuat soal, guru bisa mengawasi dan 

membantu memilih soal–soal yang cocok, 

6. Masing-masing kelompok mengirimkan satu utusan yang akan 

menyampaikan salam dan soal dari kelompoknya,  

7. Setiap kelompok mengerjakan soal kiriman dari kelompok lain, 

8. Jawaban masing-masing kelompok dicocokkan dengan jawaban kelompok 

yang membuat soal. 

Langkah-langkah Kelompok Kontrol  

1. Guru menerangkankan dan menyampaikan materi pelajaran di depan 

kelas, 

2. Siswa mendengarkan apa yang disampaikan guru dan mencatat semua 

pada buku tulis, 

3. Guru memberikan contoh soal dan memberikan latihan-latihan, 

4. Pada akhir pelajaran guru biasanya memberikan tugas untuk dikerjakan di 

rumah. 

3.2 Metode dan Objek Penelitian 

3.2.1 Populasi penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X SMA 

Negeri I Grobogan, yang terdiri dari tujuh kelas. Yang selanjutnya 

diasumsikan homogen dengan melihat hal-hal sebagai berikut: 
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a. Menggunakan buku pegangan yang sama  

b. Kurikulum yang sama 

c. Diajarkan guru yang sama 

d. Tidak ada kelas yang unggul 

Berdasarkan data nilai mid semester 1 ketujuh kelas tersebut 

mempunyai rata-rata yang relatif sama, seperti pada tabel 1. 

Tabel 1. Rata-rata Nilai Mid Semester 1 

No Kelas n Rata-rata Varians 
1 X-1 44 6.82 2.3045 
2 X-2 43 7.21 1.9972 
3 X-3 44 7.09 1.5063 
4 X-4 43 6.90 2.0209 
5 X-5 43 6.91 1.8094 
6 X-6 44 6.73 2.2221 
7 X-7 44 6.77 2.4672 

 

Dari hasil uji homogenitas menggunakan uji Bartlet (pada lampiran 3) 

diperoleh nilai χ2 hitung = 3.415. Pada taraf kesalahan 5% dengan dk = 7-1 = 6, 

diperoleh χ2 tabel = 12.59. Tampak bahwa nilai χ2 hitung < χ2 tabel, yang berarti 

ketujuh kelas mempunyai varians yang relatif sama (homogen). Dilihat dari 

hasil analisis varians diperoleh F hitung sebesar 0.6445. pada taraf kesalahan 

5% dengan dk 1 = 6 dan dk 2 = 298, diperoleh F tabel sebesar 2.13. Dari 

analisis tersebut terlihat bahwa nilai F hitung kurang dari  F tabel, yang berarti 

ketujuh kelas mempunyai rata-rata yang tidak berbeda nyata. Hal ini 
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menunjukkan bahwa ketujuh kelas anggota populasi mempunyai kondisi awal 

yang relatif sama.  

3.2.2 Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

pengambilan secara cluster random sampling, yaitu mengambil 2 kelas dari 7 

kelas secara acak.  Pada kelompok I (kelompok kelas eksperimen), siswa 

diberi model pembelajaran kooperatif dan kelompok II (kelompok kelas 

kontrol), siswa diberi model pembelajaran konvensional. Secara acak 

diperoleh kelas X-5 sebagai kelompok eksperimen dan kelas X-6 sebagai 

kelompok kontrol. 

Hal ini juga didukung dengan perhitungan menggunakan uji 

homogenitas dan analisis varians yang menyimpulkan bahwa populasinya 

homogen dan berasal dari keadaan yang sama. 

 
3.2.3 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel Bebas (x), yaitu variabel yang mempengaruhi suatu kejadian. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode pembelajaran 

kooperatif dan metode pembelajaran konvensional. 

b. Variabel Terikat (y), yaitu variabel sebagai akibat dari variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar akuntansi 
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pokok bahasan laporan keuangan pada siswa kelas X SMA Negeri I 

Grobogan. 

 
3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlikan dalam penelitian ini 

digunakan langkah-langkah seperti yang tertulis pada bagan berikut ini 

      
  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan metode pengumpulan data 

 
3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1.1 Teknik Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengetahui daftar nama-nama siswa yang 

akan menjadi populasi penelitian dan daftar nama-nama siswa yang akan 

menjadi responden dalam uji coba instrument. Selain itu metode ini 

digunakan untuk mendapatkan data nilai mid semester kelas X SMA. Nilai 

Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data Alat pengumpula data (instrumen) 

Teknik dokumentasi 

Teknik test 

Tahap persiapan uji coba soal 

Tahap uji coba soal intrumen 

Tahap analisis uji coba soal 
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inilah yang dimanfaatkan untuk menguji populasi dalam kondisi yang sama 

atau tidak dan sebagai pertimbangan dalam pengambilan samapel. 

3.3.1.2 Teknik Tes 

Metode ini digunakan untuk mengetahui nilai hasil belajar pada pokok 

bahasan Laporan Keuangan. Data yang diperoleh akan digunakan untuk 

mencari perbandingan hasil belajar dari kedua sampel. 

3.3.2 Alat pengumpulan data (instrumen) 

3.3.2.1 Tahap persiapan uji coba soal 

1) Materi dan bentuk tes 

Materi tes yang digunakan adalah materi kelas I semester 1 pikok bahasan 

laporan keuangan. Perangkat tes yang digunakan pada penelitian ini 

adalah tes bentuk uraian. 

2) Metode penyusunan perangkat tes. 

Langkah-langkah dalam penyusunan perangkat tes adalah sebagai berikut: 

a) menentukan tujuan instruksional umum, 

b) membuat kisi-kisi soal, 

c) mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan diteskan, 

d) merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan, 

e) menentukan jumlah waktu yang disediakan untuk menyelesaikan soal, 

f)  menetukan jumlah butir soal. 
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3.3.2.2 Tahap uji coba soal 

Untuk mengetahuai mutu perangkat tes yang telah dibuat, soal-soal 

yang telah dibuat diujicobakan terlebih dahulu kepada siswa yang masih 

dalam populasi tetapi bukan siswa yang menjadi sampel. Tujuannya untuk 

mengetahui apakah item-item tes tersebut sudah memenuhi syarat tes yang 

baik atau tidak. Suatu tes dapat dikatakan baik sebagai alat ukur hasil belajar 

harus memenuhi persyaratan tes yaitu validitas, realiabilitas, tingkat 

kesukaran dan daya beda.   

1) Menghitung Validitas 

Validitas dari item soal dianalisis menggunakan rumus pearson product 

moment corelation, dengan rumus: 

}Y)(YN}{X)(XN{
Y)X)((-XYNr

2222xy
∑−∑∑−∑

∑∑∑
=    

Keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi skor item dan skor total 

N     = banyaknya subyek 

∑X     =  jumlah skor item 

∑Y      =  jumlah skor total 

∑XY =  jumlah perkalian skor item dengan skor total 

∑X2 =  jumlah kuadrat skor item 

∑Y2 =  jumlah kuadrat skor total 
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Hasil perhitungan rxy di konsultasikan pada tabel dengan taraf kesalahan 

5%, jika rxy > rtabel maka item soal tersebut valid (Suharsimi Arikunto, 

2001 : 157).  

2) Tingkat Kesukaran 

Tingkat kesukaran tes bentuk uraian dihitung dengan cara menentukan 

persentase  siswa yang gagal menjawab dengan benar atau banyaknya 

siswa yang berada dibawah batas lulus (passing grade). Dalam penelitian 

ini peneliti menerapkan batas lulus ideal adalah 65% dari skor maksimal. 

Hal ini sesuai dengan kriteria ketuntasan belajar yang menganggap bahwa 

siswa telah tuntas belajarnya jika telah mencapai skor 65% (Tim UPT PPL 

UNNES, 2002. 102) 

Rumus yang digunakan adalah : 

%100
N
WP x=   

Keterangan 

P    = Tingkat kesukaran  

W  = banyaknya siswa yang gagal menjawab benar 

N   = jumlah peserta tes 

Tingkat kesukaran diklasifikasikan sebagai berikut : 

a.  Jika jumlah siswa yang gagal mencapai 27%  termasuk sukar 

b. Jika jumlah siswa yang gagal mencapai 28% - 72% termasuk sedang 

c.  Jika jumlah siswa yang gagal mencapai 73%  keatas termasuk mudah  
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3) Daya Pembeda  

Untuk menghitung signifikansi daya pembeda tes bentuk uraian digunakan 

teknik dengan menghitung pembedaan dua buah rata-rata yaitu antara 

kelompok atas dan kelompok bawah untuk stiap itemnya. Langkah-

langkah yang dilakukan antara lain: 1) mengurutkan hasil uji coba dari 

skor tertinggi sampai skor terendah; 2) menentukan kelompok atas dan 

kelompok bawah; 3) menghitung signifikansi daya pembeda soal.  

Rumus daya pembeda soal yang digunakan sebagai berikut. 

1)(nn
xx

MLMHt

ii

2
2

2
1

−
Σ+Σ

−
=   

Keterangan : 

MH  = skor rata-rata kelompok atas 

ML  = skor rata-rata kelompok bawah                           

Σx1
2 = jumlah kuadrat deviasi individu dari kelompok atas 

Σx2
2  = jumlah kuadrat deviasi individu dari kelompok bawah 

ni         = 27% x N (Zaenal Arifin, 1991 : 141) 

Setelah diperoleh harga thitung, selanjutnya dikonsultasikan dengan ttabel. 

Jika thitung > ttabel maka dikatakan item dengan daya pembeda yang 

signifikan dan slain itu dikatakan dengan daya pembeda tidak signifikan. 

4) Reliabilitas 

Untuk mengetahui reliabilitas tes digunakan rumus alpa sebagai berikut. 
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Keterangan : 

r11 =  reliabilitas yang dicari 

∑σi
2  =  jumlah varians skor butir 

σt
2  =  variansi total 

k =  banyaknya butir 

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 171) 

Hasil perhitungan r11 di konsultasikan dengan r tabel product moment 

dengan taraf kesalahan 5%, jika r11 > rtabel maka item soal tersebut reliabel.  

3.3.2.3 Hasil Ujicoba Tes  

Tes ini sebelum digunakan untuk mengambil data pada kelompok 

sampel diujicobakan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini kedua instrumen 

diujicobakan di kelas X-7 sebanyak 40 siswa. Hasil analisis ujicoba soal dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 2. Hasil Analisis Ujicoba Soal 

Validitas Daya pembeda Tingkat 
kesukaran No 

rxy Kriteria thitung Kriteria TK Kriteria 
Kriteria soal

1a 0.507 Valid 1.981 Signifikan 20.00% Mudah Dipakai 
1b 0.530 Valid 2.508 Signifikan 27.50% Sedang Dipakai 
1c 0.349 Valid 2.412 Signifikan 47.50% Sedang Dipakai 
2a 0.728 Valid 4.311 Signifikan 17.50% Mudah Dipakai 
2b 0.806 Valid 16.090 Signifikan 35.00% Sedang Dipakai 
2c 0.703 Valid 5.990 Signifikan 75.00% Sukar Dipakai 
3a 0.252 Invalid 1.584 Insignifikan 87.50% Sukar Tidak dipakai
3b 0.311 Valid 1.480 Insignifikan 92.50% Sukar Tidak dipakai
3c 0.208 Invalid 0.645 Insignifikan 92.50% Sukar Tidak dipakai
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Dari hasil analisis ujicoba tersebut tampak bahwa dari 9 soal, terdapat 

2  soal yaitu no 3a dan 3c mempunyai nilai rxy sebesar 0.252 dan 0.298 yang 

kurang dari rtabel pada α = 5% dan n = 40 yaitu 0.312, sehingga termasuk 

dalam kategori tidak valid. Dilihat dari daya pembedanya, no 3a, 3b dan 3 c 

dalam kategori tidak signifikan yang ditunjukkan dari nilai thitung sebesar 

1.584, 1.480 dan 0.645 yang < ttabel (1.725). Berdasarkan analisis tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa soal no 3a, 3b dan 3c  tersebut tidak layak 

digunakan untuk pengambilan data, karena tidak valid dan tidak mampu 

membedakan siswa yang termasuk kemampuan tinggi dan berkemampuan 

lebih rendah. Dilihat dari tingkat kesukaran terdapat 4 soal yang sukar yaitu 

no 2c, 3a, 3b dan 3c, 3 soal yang sedang yaitu no 1b, 1c dan 2b dan 2 soal 

lainnya dalam aktegori mudah. Hasil analisis relibilitas, diperoleh koefisien 

relibilitas (r11 ) sebesar 0.611 > rtabel (0.312) dengan n = 40 dan taraf kesalahan 

5%, yang berarti bahwa instrumen soal tersebut reliabel. Pada tahap 

pengambilan data selanjutnya maka soal yang digunakan adalah 1a, 1b, 1c, 2a, 

2b dan 2c. 

3.4 Metode Analisis Data 

3.4.1 Analisis Tahap Awal 

Sebelum sampel diberi perlakuan maka perlu dianalisis dahulu melalui 

uji normalitas, dan uji homogenitas, dan uji  kesamaan rata-rata, hal ini 

dilakukan supaya berangkat dari titik awal yang sama. 
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3.4.1.1 Uji normalitas 

Setelah mendapatkan data awal dari nilai mid semester, maka data 

tersebut diuji kenormalannya apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji 

statistik yang digunakan adalah rumus chi kuadrat, yaitu: 

2χ  = 
( )∑

= Ε
Ε−Οk

i i

ii

1

2

 

Keterangan: 

2χ  = harga chi kuadrat 

Oi    = frekuensi hasil pengamatan 

EI = frekuensi yang diharapkan 

k = jumlah kelas interval 

Derajat kebebasan untuk rumus ini adalah dk = k - 1. Jika 2χ data 

kurang dari 2χ (1-α ) (k-1) dari tabel maka sampel dari populasi yang 

berdistribusi normal. (Sudjana,1996: 273). 

3.4.1.2 Uji homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah populasi 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua kelompok mempunyai 

varians yang sama maka kelompok tersebut dikatakan homogen. 

Untuk menguji homogenitas digunakan uji Bartlett dengan statistik chi 

kuadrat dengan rumus : 

2χ = ( ) ( ){ }2log110ln ∑ −−Β Sini   
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Dengan : 

B = ( ) ( )∑ −1log 2 niS  

S2 = 
( )

( )∑
∑

−

−

1
1 2

ni
Sini

 

Keterangan : 

S2 = Varians gabungan dari semua sampel 

Si
2 = Varians masing-masing kelompok atau kelas 

2χ tabel dengan dk = k – 1 dan taraf signifikan 5% jika 2χ hitung  < 2χ tabel, 

maka homogen. (Sudjana, 1996: 263) 

3.4.1.3 Analisis varians  

Analisis varians, digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan 

rata-rata kondisi awal populasi.  Dalam analisis varians ini hipotesis statistik 

yang diuji adalah: 

Ho : μ1 = μ2 = μ3 = . . .= μk 

Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 

Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F dengan bantuan 

tabel analisis varians seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3. Tabel Persiapan Anava 
Sumber Variasi dk JK KT Fhitung 
Rata-rata 1 RY RY : 1  
Antar kelompok k-1 AY A = AY : (k-1) 
Dalam 
kelompok 

Σ(ni-1) DY D = DY : (Σ(ni-1)) F = A/D 

Total Σni ΣX2 - - 
(Sudjana, 1996: 305) 
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Keterangan: 

RY  = jumlah kuadrat rata-rata = (ΣX)2/ n 

AY = jumlah kuadrat antar kelompok = (ΣXi)2/ni – RY 

JK tot  = jumlah kuadrat total = ΣXi2 

DY      = jumlah kuadrat dalam = JK tot – RY – AY 

Hasil uji F dikonsultasikan dengan F tabel, apabila Fhitung < Ftabel dengan 

dk1=(k-1) berbanding dk2=Σ(ni-1) maka dapat disimpulkan bahwa Ho 

diterima yang berarti populasi mempunyai kondisi awal yang relatif sama. 

3.4.1.4 Hasil Uji Mid Semester 

1. Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas data menggunakan chi kuadrat diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 4. Data Hasil Uji Normalitas Data 

Kelas χ2
hitung Dk χ2

tabel Kriteria 
X-1 5.8199 3 7.81 Normal 
X-2 5.8793 3 7.81 Normal 
X-3 6.1422 3 7.81 Normal 
X-4 6.8171 3 7.81 Normal 
X-5 5.9179 3 7.81 Normal 
X-6 5.6081 3 7.81 Normal 
X-7 5.1993 3 7.81 Normal 
Sumber: Data yang diolah 

Terlihat dari tabel tersebut, nilai χ2 hitung < χ2 tabel dengan dk (3) dan    α = 

5% yang berarti data-data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil 
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analisis ini, maka untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata hasil 

belajar mid semester siswa kelas X yang terdiri dari 7 kelompok kelas. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah populasi 

mempunyai varians yang sama atau tidak. Dari  hasil perhitungan uji 

homogenitas populasi pada lampiran 9 diperoleh 2χ hitung = 3.4150 dan  

2χ tabel = 12.59 dengan dk = k-1 = 7-1 = 6, untuk α  = 5%, maka 

populasi mempunyai varians yang sama (homogen) karena  

2χ hitung< 2χ tabel. 

3. Analisis Varians 

Analisis varians ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan rata-rata kondisi awal populasi. Hal ini dapat di lihat pada 

lampiran 10 dan 11 melalui uji kesamaan keadaan awal populasi dengan 

menggunakan perhitungan anava. Diperoleh dk = 305, JK = 15209.7000, 

Fhitung = 0.6445 dan Ftabel = 2.13.  Karena Fhitung < Ftabel maka Ho diterima, 

berarti tidak ada perbedaan rata-rata dari ke-7 kelas anggota populasi. 

3.4.2    Analisis tahap akhir 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda melalui prosedur 

penelitian sebagaimana 3.1, maka dilaksanakan tes akhir. Hasil tes akhir ini 

akan diperoleh data yang digunakan sebagai dasar dalam menguji hipotesis 

penelitian. 
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3.4.2.1 Uji normalitas data 

Setelah mendapatkan nilai tes akhir yang menunjukkan hasil belajar dari 

model  pembelajaran kooperatif maka data tersebut diuji kenormalannya 

sebelum dianalisis lebih lanjut. Uji statistik yang digunakan adalah rumus chi 

kuadrat yaitu : 

2χ  = 
( )∑

= Ε
Ε−Οk

i i

ii

1

2

 

 
 

Keterangan: 

 2χ     = harga chi kuadrat 

 iΟ     = frekuensi hasil pengamatan 

 iΕ     = frekuensi yang diharapkan 

 k       = jumlah kelas interval 

Derajat kebebasan untuk rumus ini adalah dk = k - 1. Jika 2χ data 

kurang dari 2χ (1-α ) (k-1) dari tabel maka sampel dari populasi yang 

berdistribusi normal.(Sudjana,1996: 273). 

3.4.2.2 Estimasi rata-rata hasil belajar 

Rumus yang digunakan adalah: 

n
zx

n
zx σμσ

γγ .. 2121 +<<−  
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Keterangan: 

γ  = koefisien kepercayaan 

γ21z = bilangan z didapat dari tabel normal baku untuk peluang 

γ21 (Sudjana,1996: 202) 

3.4.2.3 Uji Ketuntasan Belajar 

Siswa dikatakan telah menguasai materi jika memenuhi syarat 

ketuntasan belajar, yaitu jika telah mencapai skor 65% atau mendapat nilai 

6,5.  

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : 0μ  ≤ 6,5 

H1 : 0μ   > 6,5 

Rumus yang digunakan adalah: 

t =  

n
S

x 0μ−
 

keterangan: 

x  = rata-rata hasil belajar 

S = simpangan baku 

n = banyaknya siswa 

Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika thitung lebih besar ttabel dan terima H1 

dalam hal lainnya. Dengan taraf nyata α = 5%, dk = (n -1). (Sudjana, 1996: 

227). 
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3.4.2.4 Uji Beda Rata-rata 

Untuk menguji ada tidaknya perbedaan prestasi belajar akuntansi pokok 

bahasan laporan keuangan dari kedua kelompok menggunakan uji t dengan 

rumus: 

t = 

21

21

11
nn

s

xx

+

−
  

dengan: 

s2 = ( ) ( )
2

11

21

2
22

2
11

−+
−+−

nn
snsn   

Terima Ho jika –t1-1/2α(n1+n2-2) < t <t1-1/2α(n1+n2-2)  (Sudjana, 1996: 239) 

Uji t ini digunakan apabila kedua kelompok mempunyai varians yang sama, 

apabila secara signifikan terjadi perbedaan varians maka uji t yang digunakan 

adalah: 
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2
1

n
s

n
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(Sudjana, 1996: 241) 

Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho jika diperoleh: 
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w1 = 
1

2
1

n
s , w1 = 

2

2
2

n
s   

t1 = t(1-α)(n1-1) t2 = t(1-α)(n2-1) 

Keterangan: 

1x : Nilai rata-rata kelompok 1 

2x : Nilai rata-rata kelompok 2 

s1
2 : varians data pada kelompok 1 

s2
2 : varians data pada kelompok 2. 

n1 : banyaknya subyek pada kelompok 1. 

n2 : banyaknya subyek pada kelompok 2. 

Apabila data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis 

penelitian ini menggunakan statistik non parametrik yaitu uji u mann whitney. 

Sedangkan untuk menguji ketuntasan belajar dapat digunakan Wilcoxon. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Sekilas SMA Negeri I Grobogan 

SMA Negeri I Grobogan terletak di Kabupaten Grobogan Propinsi 

Jawa Tengah dengan luas tanah 36.950 m2, dan berdiri pada tahun 1975, yang 

sebelumnya bernama SMPP Negeri 39. Kemudian berubah menjadi SMA 

Negeri 2 Purwodadi Grobogan pada tahun 1986. 

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah pada tanggal 1 September 1995 nama sekolah menjadi SMU 

Negeri I Grobogan dengan kategori Type B. Seiring dengan perubahan 

kurikulum 2004, sekarang berubah lagi menjadi menjadi SMA Negeri I 

Grobogan. 

Kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri I Grobogan dimulai jam 

07.15 sampai dengan 13.45 WIB, dengan jadwal pelajaran yang disusun oleh 

wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Sedang kegiatan ekstrakulikulernya 

dilaksanakan di luar jam kegiatan belajar mengajar. Pada tahun ajaran 

2004/2005 ini terdapat 892 siswa yang terdiri dari 305 siswa kelas X,  307 

siswa kelas II dan 280 siswa kelas III. Sekolah tersebut diampu oleh 51 guru 

dan dibantu oleh 17 karyawan. 
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4.1.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2004 di SMA Negeri 

1 Grobogan dengan sampel penelitian siswa kelas X-6 sebagai kelompok 

eksperimen dan kelas X-5 sebagai kelompok kontrol. Pada prinsipnya, kedua 

kelompok dilaksanakan melalui tiga tahapan kegiatan di dalam kelas 

persiapan pembelajaran, latihan soal dan ulangan harian (test). Latihan soal 

digunakan sebagai ukuran apakah siswa sudah benar-benar dapat memahami 

dan mengilustrasikan pokok bahasan laporan keuangan. Setelah siswa 

dianggap sudah dapat memahami dan mengilustrasikan pokok bahasan 

laporan keuangan, guru atau pendidik dapat mengetahui apakah proses 

pembelajaran itu dapat dikatakan baik dan efektif dilihat dari hasil belajar. 

Sedangkan perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok 

eksperimen, dilihat dari metode pembelajarannya. Kelompok kontrol 

menggunakan metode pembelajran konvensional yaitu guru sebagai pemberi 

materi dengan menggunakan metode ceramah sebagai metode utamanya. Pada 

kelompok eksperimen menggunakan metode kooperatif sebagai metode utama 

yaitu mengelompokkan siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda 

kedalam kelompok-kelompok kecil. Waktu yang digunakan dalam 

pembelajran dari kedua kelompok sama yaitu, 3 kali pertemuan dengan 

alokasi waktu 45 menit. 
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4.1.2.1 Proses Pembelajaran pada Kelompok Eksperimen 

Pada awal pertemuan, guru memberi salam dan apersepsi untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang pokok bahasan laporan 

keuangan. Kemudian membagi kelompok dalam kelompok berempat dan 

memberikan soal diskusi kepada siswa. Sebelum siswa melakukan diskusi 

dalam kelompoknya, terlebih dahulu siswa mengerjakan dan memikirkan 

tugasnya sendiri, dan setelah selesai mengerjakan tugasnya sendiri  baru siswa 

mendiskusikan dengan satu rekan dalam kelompoknya.  Setelah siswa sudah 

mengenal apa itu pokok bahasan laporan keuangan baru siswa dikelompokkan 

kedalam kelompok (4 orang) untuk mengerjakan soal diskusi kelompok 

(mengilustrasikan persamaan akuntansi kedalam laporan keuangan). 

 Pertemuan keduanya, siswa berdiskusi dalam kelompoknya berempat 

untuk mengerjakan soal diskusi yang diberikan oleh guru atau pengajar. 

Disini guru mempunyai peranan sebagai fasilitator yaitu mengamati jalannya 

proses pembelajaran kooperatif, yaitu salah satunya dengan mengamati 

jalannya proses pembelajaran. Setelah hasil soal diskusi dikumpulkan, 

kemudian secara bersama-sama membahas hasil soal diskusi dan guru 

mengevaluasi jawaban soal diskusi. 

Pada pertemuan terakhir siswa diberikan tes tertulis (ulangan harian) 

untuk mengetahui hasil belajar siswa, apakah sudah mencapai suatu 

keberhasilan. 
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Untuk lebih jelasnya, proses pembelajaran pada kelompok eksperimen 

dapat digambarkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 5. Proses pembelajaran pada kelompok eksperimen 

No Kegiatan Waktu 
(menit) 

1 Pertemuan I 
• Memberi Salam 
• Menjelaskan materi pelajaran akuntansi pokok 

bahasan laporan keuangan 
• Membagi kelompok dalam kelompok berempet dan 

memberikan tugas. 
• Siswa memikirkan dan mengerjakan tugasnya 

sendiri. 
• Siswa berpasangan dengan salah satu  
• Penutup 
 

 
3 
12 
 
5 
 

10 
 

12 
3 

2 Pertemuan II 
• Memberi Salam 
• Kedua pasangan bertemu dalam kelompoknya 

berempat. Siswa mempunyai kesempatan untuk 
membagi hasil kerjanya kepada kelompok berempat. 

• Guru melakukan evaluasi soal. 
• Penutup 
 

 
5 
25 
 
 

13 
2 

3 Pertemuan III 
• Memberi Salam 
• Tes prestasi belajar pokok bahasan laporan keuangan 
 

 
3 
42 

 

4.1.2.2 Proses pembelajaran pada kelompok kontrol 

Pada awal pertemuan guru menerangkan dan menyampaikan didepan 

kelas dengan menggunakan metode ceramah. Disini siswa mendengarkan apa 

yang disampaikan guru dan mencatat semua pada buku tulis. Kemudian 
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memberikan contoh soal dan memberikan latihan soal sebagai pekerjaan 

rumah. 

Di pertemuan keduanya, guru memberikan latihan soal dan 

mengevaluasi soal tersebut bersama-sama siswa sedang pada pertemuan 

terakhir atau penutup, sama seperti pada kelompok eksperimen yaitu 

dilakukan tes tertulis (ulangan harian). 

Untuk lebih jelasnya, proses pembelajaran pada kelompok kontrol 

dapat digambarkan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 6. Proses pembelajaran pada kelompok kontrol 

No Kegiatan Waktu 
(menit) 

1 Pertemuan I 
• Memberi Salam 
• Menjelaskan materi pelajaran akuntansi pokok 

bahasan laporan keuangan 
• Memberi soal tugas untuk di kerjakan dirumah 
• Penutup 
 

 
3 
30 
 

10 
2 

2 Pertemuan II 
• Memberi Salam 
• Evaluasi soal pekerjaan rumah 
• Latihan soal 
• Evaluasi soal dan penutup 
 

 
5 
10 
20 
10 

3 Pertemuan III 
• Memberi Salam 
• Tes prestasi belajar pokok bahasan laporan 

keuangan 
 

 
3 
42 
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4.1.3 Analisis Data Penelitian 

4.1.3.1 Analisis Tahap Awal 

4.1.3.1.1 Analisis Diskriptif 

1.   Deskripsi  Data Mid Semester Kelas X-1 

Dari data mid semester kelas X-1 yang berjumlah 44 siswa, maka di 

peroleh rata-rata hasil belajarnya mencapai 6,82, nilai tertinggi 9,6, nilai 

terendah 4.5, standar deviasi dari nilai-nilai tersebut sebesar 1,52. 

Penyebaran nilai-nilai hasil belajar pada kelompok ini tampak pada 

distribusi frekuensi berikut. 

Tabel 7. Distribusi Frekuensi Mid Semester pada Kelas X-1 

Interval f % 
4,5 -  5,4 9 20.5 
5,5 -  6,4 9 20.5 
6,5 -  7,4 10 22.7 
7,5 -  8,4 7 15.9 
8,5 -  9,4 8 18.2 
9,4 - 10,4 1 2.3 
Jumlah 44 100 
Sumber: Data yang diolah 

Berdasarkan tabel 7, tampak bahwa sebagian besar siswa (22,7%) 

mempunyai nilai dengan rentang 6,5 – 7,4, sebanyak 20,5% pada rentang 

4,5 – 5,4 dan rentang 5,5 – 6,4, sebanyak 18,2% pada rentang 8,5 - 9,4, 

sebanyak 15,9% pada rentang nilai 7,5 - 8,4, dan selebihnya 2,2% antara 

9,4 – 10,4. 
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2.   Deskripsi  Data Mid Semester Kelas X-2 

Dari data mid semester kelas X-2 yang berjumlah 43 siswa, maka di 

peroleh rata-rata hasil belajarnya mencapai 7,21, nilai tertinggi 9,5, nilai 

terendah 4.1, standar deviasi dari nilai-nilai tersebut sebesar 1,41. 

Penyebaran nilai-nilai hasil belajar pada kelompok ini tampak pada 

distribusi frekuensi berikut. 

Tabel 8. Distribusi Frekuensi Mid Semester pada Kelas X-2 

Interval f % 
4,1 -  5,0 4 9,31 
5,1 -  6,0 5 11,63 
6,1 -  7,0 6 13,95 
7,1 -  8,0 16 37,21 
8,1 -  9,0 9 20,91 
9,1 - 10,0 3 6,98 
Jumlah 43 100 
Sumber: Data yang diolah 

Berdasarkan tabel 8, tampak bahwa sebagian besar siswa (37,21%) 

mempunyai nilai dengan rentang 7,1 – 8,0, sebanyak 20,91% pada rentang 

8,1 – 9,0, sebanyak 13,95% pada rentang 7,1 – 8,0, sebanyak 11,63% pada 

rentang nilai 5,1 – 6,0, sebanyak 9,31% pada rentang 4,1 – 5,0, dan 

selebihnya 2,2% antara 9,4 – 10,4. 

3.   Deskripsi  Data Mid Semester Kelas X-3 

Dari data mid semester kelas X-3 yang berjumlah 44 siswa, maka di 

peroleh rata-rata hasil belajarnya mencapai 7,09, nilai tertinggi 9,10, nilai 

terendah 4.30, standar deviasi dari nilai-nilai tersebut sebesar 1,23. 
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Penyebaran nilai-nilai hasil belajar pada kelompok ini tampak pada 

distribusi frekuensi berikut. 

Tabel 9. Distribusi Frekuensi Mid Semester pada Kelas X-3 

Interval f % 
4,3 – 5,1 4 9,1 
5,2 - 6,0  4 9,1 
6,1 – 6,9 7 15,9 
7,0 – 7,8 15 34,1 
7,9 – 8,7 11 25 
8,8 – 9,6 3 6,8 
Jumlah 44 100 
Sumber: Data yang diolah 

Berdasarkan tabel 9, tampak bahwa sebagian besar siswa (34,1%) 

mempunyai nilai dengan rentang 7,0 – 7,8, sebanyak 25% pada rentang 

7,9 – 8,7, sebanyak 15,9% pada rentang 6,1 – 6,9, sebanyak 9,1% pada 

rentang nilai 4,3 – 5,1 dan rentang 5,2 – 6,0, dan selebihnya 2,2% antara 

9,4 – 10,4. 

4.   Deskripsi  Data Mid Semester Kelas X-4 

Dari data mid semester kelas X-4 yang berjumlah 43 siswa, maka di 

peroleh rata-rata hasil belajarnya mencapai 6,90, nilai tertinggi 9,5, nilai 

terendah 4,5, standar deviasi dari nilai-nilai tersebut sebesar 1,42. 

Penyebaran nilai-nilai hasil belajar pada kelompok ini tampak pada 

distribusi frekuensi berikut. 
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Tabel 10. Distribusi Frekuensi Mid Semester pada Kelas X-4 

Interval F % 
4,5 – 5,3 7 16,28 
5,4 – 6,2 5 11,63 
6,3 – 7,1 15 34,88 
7,2 – 8,0 6 13,95 
8,1 – 8,9 7 16,28 
9,0 – 9,8 3 6,98 
Jumlah 43 100 
Sumber: Data yang diolah 

Berdasarkan tabel 10, tampak bahwa sebagian besar siswa (34,88%) 

mempunyai nilai rentang dengan 6,3 – 7,1, sebanyak 16,28% pada rentang 

4,5 – 5,3 dan rentang 8,1 – 8,9, sebanyak 13,95% pada rentang 7,2 – 8,0, 

sebanyak 11,63% pada rentang nilai 5,4 – 6,2, dan selebihnya 6,98% 

antara 9,0– 9,8. 

5.   Deskripsi  Data Mid Semester Kelas X-5 

Dari data mid semester kelas X-5 yang berjumlah 43 siswa, maka di 

peroleh rata-rata hasil belajarnya mencapai 6,91, nilai tertinggi 9,5, nilai 

terendah 4,1, standar deviasi dari nilai-nilai tersebut sebesar 1,35. 

Penyebaran nilai-nilai hasil belajar pada kelompok ini tampak pada 

distribusi frekuensi berikut. 

Tabel 11. Distribusi Frekuensi Mid Semester pada Kelas X-5 
Interval f % 
4,1 – 5,0 6 13,95 
5,1 – 6,0 4 9,3 
6,1 – 7,0 12 27,91 
7,1 – 8,0 14 32,56 
8,1 – 9,0 5 11,63 
9,1 – 10,0 2 4,65 
Jumlah 43 100 
Sumber: Data yang diolah 
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Berdasarkan tabel 11, tampak bahwa sebagian besar siswa (32,56%) 

mempunyai nilai dengan rentang 7,1 – 8,0, sebanyak 27,91% pada rentang 

6,1 – 7,0, sebanyak 13,95% pada rentang 4,1 – 5,0, sebanyak 11,63% pada 

rentang nilai 8,1 – 9,0, sebanyak 9,31% pada rentang 5,1 – 6,0, dan 

selebihnya 4,65% antara 9,1 – 10,0. 

6.   Deskripsi  Data Mid Semester Kelas X-6 

Dari data mid semester kelas X-6 yang berjumlah 44 siswa, maka di 

peroleh rata-rata hasil belajarnya mencapai 6,73, nilai tertinggi 9,80, nilai 

terendah 4,50, standar deviasi dari nilai-nilai tersebut sebesar 1,49. 

Penyebaran nilai-nilai hasil belajar pada kelompok ini tampak pada 

distribusi frekeuensi berikut. 

Tabel 12. Distribusi Frekuensi Mid Semester pada Kelas X-6 

Interval f % 
4,5 – 5,4 8 18,18 
5,5 - 6,4 13 29,55 
6,5 – 7,4 9 20,45 
7,5 – 8,4 6 13,64 
8,5 - 9,4 5 11,36 
9,5 – 10,4 3 6,82 
Jumlah 44 100 
Sumber: Data yang diolah 

Berdasarkan tabel 12, tampak bahwa sebagian besar siswa (29,55%) 

mempunyai nilai dengan 5,5 – 6,4, sebanyak 20,45% pada rentang 6,5 – 

7,4, sebanyak 18,18% pada rentang 4,5 – 5,4, sebanyak 13,64% pada 
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rentang nilai 7,5 – 8,4, sebanyak 11,36% pada rentang 8,5 – 9,4, dan 

selebihnya 6,83% antara 9,5 – 10,4. 

7.   Deskripsi  Data Mid Semester Kelas X-7 

Dari data mid semester kelas X-7 yang berjumlah 44 siswa, maka di 

peroleh rata-rata hasil belajarnya mencapai 6,77, nilai tertinggi 9,6, nilai 

terendah 4,0, standar deviasi dari nilai-nilai tersebut sebesar 1,57. 

Penyebaran nilai-nilai hasil belajar pada kelompok ini tampak pada 

distribusi frekeuensi berikut. 

Tabel 13. Distribusi Frekuensi Mid Semester pada Kelas X-7 

Interval f % 
4,0 – 4,9 6 13,64 
5,0 – 5,9 10 22,73 
6,0 – 6,9 6 13,64 
7,0 – 7,9 11 25 
8,0 – 8,9 9 20,45 
9,0 – 9,9 2 4,54 
Jumlah 44 100 
Sumber: Data yang diolah 

Berdasarkan tabel 13, tampak bahwa sebagian besar siswa (25%) 

mempunyai nilai dengan 7,0 – 7,9, sebanyak 22,73% pada rentang 5,0 – 

5,9, sebanyak 20,45% pada rentang 8,0 – 8,9, sebanyak 13,64% pada 

rentang nilai 4,0 – 4,9 dan rentang 6,0 – 6,9 dan selebihnya 2,2% antara 

9,4 – 10,4. 
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4.1.3.2 Analisis Tahap Akhir 

4.1.3.2.1 Analisis Deskriptif 

1.   Deskripsi  Data Hasil Belajar pada Kelompok Eksperimen 

Setelah pembelajaran dengan menggunakan model kooperatif pada 

kelompok eksperimen yang berjumlah 44 siswa, rata-rata hasil belajarnya 

mencapai 7,80, nilai tertinggi 9,80, nilai terendah 4.8, standar deviasi dari 

nilai-nilai tersebut sebesar 1,26. Penyebaran nilai-nilai hasil belajar pada 

kelompok ini tampak pada distribusi frekeuensi berikut. 

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar pada Kelompok Eksperimen 

Interval f % 
4,8 - 5,6 3 6.8 
5,7 - 6,5 5 11.4 
6,6 - 7,4 5 11.4 
7,5 - 8,3 15 34.1 
8,4 - 9,2 13 29.5 
9,3 – 10 3 6.8 
Jumlah 44 100 
Sumber: Data yang diolah 

Berdasarkan tabel 14, tampak bahwa sebagian besar siswa (34,1%) 

mempunyai nilai dengan 7,5 – 8,3, sebanyak 29,5% pada rentang 8,4 – 

9,2, sebanyak 11,4% pada rentang nilai 5,7-6,5, sebanyak 11,4% pada 

interval 6,6 – 6,5, sebanyak 6,8% pada rentang nilai 9,3 – 10 dan 

selebihnya 6,8% antara 4,8 – 5,6.  
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Gambar 1.  Histogram Distribusi Frekuensi Hasil Belajar pada Kelompok 

Eksperimen 

2. Deskripsi  Data Hasil Belajar Pada Model Konvensional 

Setelah pembelajaran dengan model konvensional, diperoleh hasil belajar 

dengan rata-rata 7,02, nilai tertinggi 9,8, nilai terendah 3.8, standar deviasi 

dari nilai-nilai tersebut sebesar 1,67. Penyebaran nilai-nilai hasil belajar 

pada kelompok ini tampak pada distribusi frekeuensi berikut. 

Tabel 15. Distribusi Frekuensi Hasil Belajar pada Kelompok Kontrol 

Interval f % 
3.8 - 4.8 2 4.5 
4.9-5.9 11 25.0 
6.0 - 7.0 12 27.3 
7.1 - 8.1 5 11.4 
8.2 - 9.2 9 20.5 
9,3 - 10 5 11.4 
Jumlah 44 100 
Sumber: Data yang diolah 
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Berdasarkan tabel 15, tampak bahwa sebagian besar siswa (27,3%) 

mempunyai nilai dengan 6.0 – 7,0, sebanyak 25% pada rentang 4.9 – 5.9, 

sebanyak 20.5% pada rentang nilai 8.2-9.2, sebanyak 11,4% pada interval 

7,1 – 8,1, sebanyak 11,4% pada rentang nilai 9,3 – 10 dan selebihnya 

4,5% antara 3,8 – 4,8.  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Histogram Data Hasil Belajar Kelompok Kontrol 

4.1.3.2.2 Analisis Infrensial 

1. Hasil Uji Normalitas Data 

Hasil uji normalitas data menggunakan chi kuadrat diperoleh hasil sebagai 

berikut. 

Tabel 16. Data Hasil Uji Normalitas Data 

Kelompok  χ2
hitung Dk χ2

tabel Kriteria 

Eksperimen 6.3912 3 7.81 Normal 

Kontrol 7.6613 3 7.81 Normal 

Sumber: Data yang diolah 
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Terlihat dari tabel tersebut, nilai χ2 hitung < χ2 tabel dengan dk (3) dan    α = 

5% yang berarti data-data tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil 

analisis ini, maka untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata hasil 

belajar antara kedua kelompok, menguji ketuntasan belajar tersebut dapat 

digunakan uji t. 

2. Hasil Uji Kesamaan Hasil Belajar 

Tabel 17. Hasil Uji Kesamaan Dua Varians Hasil Belajar 

Kelompok s2 dk Fhitung Ftabel 

Eksperimen 1.5960 43 

Kontrol 2.8023 43 
1.756 1.833 

Sumber: Data yang diolah 

Berdasarkan tabel 17, diperoleh F hitung sebesar 1.756 < Ftabel dengan dk 

(43: 43) yaitu 1.833, sehingga Ho diterima, yang menunjukkan bahwa 

antara kedua kelompok pembelajaran tersebut mempunyai varians hasil 

belajar yang relatif sama. Berdasarkan analisis ini, pada tahap selanjutnya 

untuk pengujian kesamaan varians dapat digunakan uji t. 

3. Hasil Uji Perbedaan Rata-rata Hasil Belajar 

Tabel 18. Hasil Uji t 

Kelompok  Rata-rata dk thitung ttabel 

Eksperimen 7.80 

Kontrol 7.02 
86 2.473 1.66 

Sumber: Data yang diolah 
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Berdasarkan hasil uji t diperoleh t hitung sebesar 2.473, melalui uji pihak 

kanan diperoleh ttabel dengan dk = 86 sebesar 1.66. Tampak bahwa thitung > 

ttabel pada daerah penolakan Ho. Dengan ditolaknya Ho berarti bahwa rata-

rata hasil belajar dengan pembelajaran kooperatif lebih baik daripada 

secara konvensional.  

4. Hasil Uji Ketuntasan Belajar 

Hasil uji ketuntasan belajar baik kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol menggunakan uji rata-rata (uji t) dengan batas nilai ketuntasan 

belajar 6.5 diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 19. Hasil Uji Ketuntasan Belajar 

Kelompok  Rata-rata μo t hitung Dk ttabel Kriteria 
Eksperimen 7.80 6.5 6.81 43 1.68 Tuntas belajar 

Kontrol 7.02 6.5 2.04 43 1.68 Tuntas belajar 

Sumber: data yang diolah 

Berdasarkan tabel analisis tersebut diperoleh thitung pada kelompok 

eksperimen sebesar 6.81 > ttabel (1.68), yang berarti secara nyata rata-rata 

hasil belajar pada kelompok eksperimen melebihi 6.5 sebagai batas 

ketuntasan belajar. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif 

memberikan kontribusi terhadap ketuntasan belajar siswa. Pada kelompok 

kontrol diperoleh thitung sebesar 2.04 > ttabel (1.68) yang berarti secara nyata 

rata-rata haisl belajar kelompok kontrol juga melebihi 6.5. Hal ini berarti 
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bahwa pembelajaran secara konvensional  juga memberikan kontribusi 

terhadap ketuntasan belajar siswa.  

5. Estimasi Rata-rata 

Estimasi rata-rata dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

prediksi rata-rata yang mungkin dicapai apabila dilakukan pembelajaran 

seperti pada kelompok eksperimen atau menggunakan kelompok kontrol 

pada populasi. Dari estimasi ini diperoleh rata-rata batas bawah dan rata-

rata batasan atas, yang hasilnya sebagai berikut. 

Tabel 20. Hasil Estimasi Rata-rata 

μ Kelompok  Rata-rata 
Batas bawah Batas atas 

Eksperimen 7.80 7.41 8.18 

Kontrol 7.02 6.51 7.52 

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diprediksi bahwa rata-rata yang 

mungkin dicapai pada populasi (siswa kelas X SMA N 1 Grobogan) 

apabila dilakukan pembelajaran kooperatif berkisar antara 7.41 – 8.18 dan 

apabila dilakukan pembelajaran secara konvensiaonal akan diperoleh rata-

rata berkisar 6.51 – 7.52. 

4.2 Pembahasan 

Setelah dilakukan pembelajaran pada kelompok ekperimen 

menggunakan pembelajaran kooperatif dan kelompok kontrol menggunakan 

pembelajaran secara konvensional, terlihat bahwa hasil belajar kedua 
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kelompok tersebut berbeda secara nyata. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t 

yang diperoleh thitung sebesar    2.473 > ttabel (1.66) yang berarti Ho ditolak. 

Dengan penolakan Ho ini berarti bahwa hasil belajar siswa yang 

menggunakan kooperatif lebih baik daripada yang menggunakan model 

konvensional. Rata-rata hasil belajar yang diperoleh menggunakan 

pembelajaran kooperatif mencapai 7.80, sedangkan pada kelompok kontrol 

sebesar 7.02. Kedua kelompok telah mencapai ketuntasan belajar sebab secara 

nyata rata-ratanya melebihi batas ketuntasan belajar (6.5), namun rata-rata 

hasil belajar dengan pembelajaran kooperatif lebih besar daripada 

pembelajaran konvensional. Perbedaan hasil belajar ini cenderung disebabkan 

karena dengan pembelajaran kooperatif siswa lebih leluasa untuk berdiskusi, 

bertukar pikiran pada saat proses belajar. Ciri khas dalam pembelajaran 

kooperatif ini adalah belajar kelompok dengan anggota yang heterogen. Pada 

setiap kelompok terdapat siswa yang lebih pandai, siswa yang sedang maupun 

siswa yang relatif kurang pandai. Dengan kelompok yang heterogen ini 

menurut Anita Lie (2002: 42) dapat memberikan kesempatan untuk saling 

mengajar (peer tutoring) dan saling mendukung. Kelompok heterogen ini 

memudahkan pengelolaan kelas karena dengan adanya satu orang yang 

berkemampuan akademis tinggi, guru mendapatkan satu asisten untuk setiap 4 

orang atau dalam anggota kelompoknya.  

Pembelajaran kooperatif memberikan kontribusi hasil belajar yang lebih 

baik sebab terdapat empat elemen dasar yaitu: 1) saling ketergantungan 
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positif, 2) interaksi tatap muka, 3) akuntabilitas individual, 4) ketrampilan 

dalam menjalin hubungan interpersonal. Pada setiap kelompok dengan 

anggota yang heterogen siswa harus menyelesaikan tugasnya sendiri sebagai 

bahan diskusi. Setiap kelompok yang terdiri dari 4 orang dibagi menjadi 2 

kelompok kecil untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing, selanjutnya 

berkumpul lagi untuk bertukar informasi. Model pembelajaran ini secara 

langsung siswa akan memperoleh informasi dan memberikan informasi. 

Dengan model ini siswa akan berkembang kemampuan kognitif maupun 

kemampuan vokasionalnya. Kemampuan kognitif dapat berkembang karena 

ada tuntutan untuk menyelesaikan masalah, dan dengan memberikan 

informasi kepada semua anggota akan berkembang kemampuan bicara 

(vokasional).  Dengan adanya model pembelajaran ini melatih siswa untuk 

bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing dan dapat 

mengembangkan keterampilan menjalin hubungan interpersonal .  

Hal ini sejalan dengan pendapat Ibrahim, Muslimin (2000: 7), yang 

menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai 

setidak-tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting yaitu hasil belajar 

akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan ketrampilan 

sosial. Salah satu aspek penting pembelajaran kooperatif, disamping 

membantu mengembangkan tingkah laku kooperatif, secara bersama 

membantu siswa dalam pembelajaran akademis mereka.  
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Penelitian ini juga didukung dari hasil penelitian Johnson dan Johnson 

dalam bukunya Nur, dkk, (2003:63) menunjukkan adanya berbagai 

keunggulan pembelajaran kooperatif antara lain sebagai berikut: a) 

memudahkan siswa dalam melakukan penyesuaian  soal. b) Mengembangkan 

siswa melakukan penyesuaian soal. c) Memungkinkan pada siswa saling 

belajar mengenai sikap, ketrampilan, informasi, perilaku sosial dan 

pandangan. d) Meningkatkan rasa saling percaya kepada sesama manusia. e) 

Meningkatkan kesediaan menggunakan ide orang lain yang dirasakan lebih 

baik. f) Meningkatkan motivasi belajar instrinsik. g) Meningkatkan sikap 

positif terhadap belajar dan pengalaman belajar. h) Meningkatkan hubungan 

positif antara siswa dengan guru dan personil sekolah. i) Meningkatkan 

padangan siswa terhadap guru yang bukan hanya pengajar tapi juga pendidik. 

Berdasarkan keunggulan-keunggulan tersebut, belajar dapat diasumsikan 

bahwa Anda akan belajar paling baik jika Anda secara pribadi terlibat dalam 

pengalaman belajar itu, bahwa pengetahuan harus diketemukan oleh Anda 

sendiri apabila pengetahuan itu hendak Anda jadikan pengetahuan yang 

bermakna atau membuat perbedaan dalam tingkah laku Anda, dan bahwa 

komitmen dalam belajar paling tinggi apabila Anda bebas menetapkan tujuan 

pembelajaran Anda sendiri dan secara aktif mempelajari tujuan itu dalam 

suatu kerangka tertentu. (Muslim Ibrahim, 2000:15).  

Pada pembelajaran kooperatif, fungsi guru hanya sebagai fasilitator, 

yaitu memberikan pengarahan seperlunya pada siswa. Keaktifan siswa lebih 
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ditekankan pada pembelajaran ini. Setiap siswa dalam kelompoknya 

mempunyai tugas yang harus dikerjakan dan bertanggung jawab pada 

kelompoknya. Kondisi ini menuntut siswa untuk mencari sumber belajar, 

menganalisis permasalahan, memecahkan permasalan dan melaporkan pada 

kelompoknya. Pengalaman langsung inilah yang menyebabkan hasil belajar 

siswa mengalami peningkatan yang nyata. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dikemukakan oleh ahli psikologi Jerome Burner (1965) dalam Prayitno (1989: 

119) bahwa kalau dalam belajar siswa dapat diberi pengalaman langsung, 

maka situasi pengajarannya itu akan meningkatkan kegairahan dan minat 

siswa tersebut dalam belajar. Pada kelompok kontrol yang diberikan 

pembelajaran menggunakan model konvensional, lebih menekankan pada 

indera penglihatan dan pendengarannya, keaktifan siswa belum dioptimalkan. 

Kondisi ini apabila dilakukan secara terus menerus akan menyebabkan 

kebosanan pada siswa, sehingga hasil belajar yang diperoleh lebih rendah 

daripada kelompok eksperimen. Vernon A. Magnesen dalam De Porter (2001: 

57) yang menyatakan bahwa ” Kita belajar: 10% dari apa yang kita baca, 20% 

dari apa yang kita dengar, 30% dari apa yang kita lihat, 50% dari apa yang 

kita lihat dan dengar, 70% dari apa yang kita katakan dan 90% dari apa yang 

kita katakan dan lakukan”. Berdasarkan hasil penelitian De Porter tersebut 

secara teoritis maka penggunaan metode kooperatif yang diperoleh diprediksi 

dapat mencapai 70%, sebab siswa tidak hanya mendengarkan, melihat apa 

yang diajarkan guru, namun mereka lebih aktif, sedangkan pada kelompok 
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kontrol menggunakan model konvensional, kaekatifan lebih didominasi oleh 

guru, siswa relatif memfungsikan indra penglihatan dan pendengaran, 

sehingga  secara teoritis pengetahuan akan mengendap sampai 50%. 
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BAB V 

PENUTUP 

4.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar antara penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif dengan menggunakan metode konvensional. Hal ini ditunjukkan 

dengan  diperolehnya thitung sebesar 2.473 > ttabel (1.66) yang berarti Ho 

ditolak.   

2. Rata-rata hasil belajar yang menggunakan pembelajaran kooperatif lebih 

efektif daripada metode konvensional. Dengan rata-rata hasil belajar siswa 

yang menggunakan pembelajaran kooperatif sebesar 7.80, sedangkan siswa 

yang diajar menggunakan model konvensional sebesar 7.02.  

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan: 

1. Bagi guru agar dapat mengembangkan kreativitas dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model kooperatif. 

2. Bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian serupa dengan menambah 

variabel yang diukur seperti minat, motivasi dan menambah populasi sehingga 

simpulan yang diperoleh dapat digunakan untuk menggeneralisasikan ke 

populasi yang lebih besar. 
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