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SARI 
 
Larasati, Riska, 2005. Analisis Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD Dan 
Pengaruhnya Terhadap Upaya Peningkatan Hasil Belajar Akuntansi Dalam Pokok 
Bahasan Pencatatan Transaksi Perusahaan Dagang Mata Pelajaran Akuntansi pada 
Siswa Kelas II Semester I SMU Negeri 7 Purworejo. Pendidikan Ekonomi Koperasi . 
Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang.  
 
Kata Kunci : Kooperatif Tipe STAD, Ceramah, Prestasi Belajar. 

Mutu pendidikan di Indonesia jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di 
negara-negara ASEAN lainnya masih relatif rendah. Padahal dalam kenyataanya, 
mutu pendidikan sangat mempengaruhi mutu siswa yang dikeluarkannya. Rendahnya 
mutu pendidikan ditunjukkan dengan rendahnya prestasi belajar siswa termasuk mata 
pelajaran Akuntasi. Hal itu disebabkan masih adanya kesulitan dalam pembelajaran 
Akuntansi yang ditimbulkan karena kurangnya variasi pembelajaran Akuntansi. 
Materi  yang harus disampaikan pada siswa sangat banyak, sehingga guru dengan 
metode kontektual yang meliputi kegiatan ceramah bervariasi mengejar pemenuhan 
materi. Oleh karena itu diperlukan variasi pembelajaran untuk mengatasi kesulitan 
belajar Akuntansi pada siswa yang salah satunya dapat dilakukan dengan 
pembelajaran kooperatif tipe STAD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
gambaran mengenai perbedaan prestasi belajar menggunaan metode pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dengan metode pembelajaran ceramah pada pokok bahasan 
pencatatan transaksi pada perusahaan dagang dan untuk mengetahui metode mana 
yang sesuai, sehingga dapat memberikan hasil belajar yang lebih baik. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II semester I SMU 
Negeri 7  Purworejo, yang berjumlah 320 siswa yang berasal dari kelas II.1 sampai 
dengan kelas II.8. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 2 kelas, dimana kelas II.3 
untuk kelompok eksperimen dan kelas II.2 untuk kelompok kontrol. Teknik 
pengambilan sampel adalah mengunakan teknik One Stage Cluster Random 
Sampling.Variabel penelitian ada dua yaitu variabel pembelajaran kooperatif tipe 
STAD (X1) dan metode Pembelajaran konvensional (X2) Data diambil, melalui 
teknik dokumentasi dan tes. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis   
uji t.  

Berdasarkan hasil uji beda prestasi belajar siswa dari kedua kelompok 
diperoleh t hitung  = -0,983. Pada taraf signifikasi 5% dengan dk = 40+40-2 = 78 
diperoleh  F(0,05)(78) = 1,99. Dengan demikian diketahui bahwa t hitung < t tabel 
yang berarti kedua kelompok tidak berbeda nilai rata-rata pre testnya atau kedua 
kelompok memiliki kesepadanan atau memiliki kemampuan awal yang sama atau 
homogen. Rata-rata prestasi belajar Akuntansi siswa pada kelompok yang 
menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah 67,5 dan yang 
menggunakan metode pembelajaran ceramah adalah 58,88. Setelah dilakukan 
analisis data dengan menggunakan uji t diperoleh t hitung = 4,944 > t (0,975)(78) = 
1,99. Maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar kelompok eksperimen 
lebih baik daripada kelompok kontrol atau rata-rata prestasi belajar siswa mata 
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pelajaran Akuntansi yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 
lebih baik daripada prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akuntasi yang 
menggunakan metode ceramah. Berdasarkan hasil uji ketuntasan hasil belajar siswa 
yang mendapatkan pengajaran dengan metode koperatif tipe STAD diperoleh harga t 
hitung = 2,13 > t tabel =1,68. Dengan demikian menunjukkan bahwa rata-rata hasil 
belajar siswa yaitu 67,5 telah mencapai ketuntasan belajar yaitu lebih besar dari 65. 

Mengacu dari hasil penelitian tersebut peneliti dapat mengajukan saran-saran 
yaitu: 1) Pihak sekolah diharapkan bersedia mengunakan metode pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dalam mata pelajaran Akuntansi ataupun mata pelajaran 
lainnya seperti pelajaran Matematika, Ekonomi, Fisika dan lain-lain, 2) Guru 
diharapkan semakin memotivasi siswa untuk belajar dan bekerjasama antar sesama 
anggota kelompoknya, dan 3)  Bagi pihak sekolah, lembaga terkait lainnya dan 
peneliti berikutnya diharapkan biasa mengadakan penelitian lanjutan sehingga 
semakin mengembangkan metode pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pendidikan adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi, karena melalui 

proses pendidikan akan memunculkan manusia-manusia yang memiliki 

kompetensi yang berbeda-beda. Jika dilihat dari fungsinya, pendidikan 

berfungsi sebagai berikut: 

a. Sebagai Proses Tranformasi Budaya 
 Pendidikan merupakan kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke 

generasi berikutnya. 
b. Sebagai Proses Pembentukan Pribadi 

Proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap prosedural dan dapat 
berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah dan  masyarakat. 

c. Sebagai Proses Penyiapan Warga Negara 
Melalui pendidikan diharapkan mampu penyiapan peserta didik agar 
menjadi warga negara yang baik.  

d. Pendidikan Sebagai Penyiap tenaga Kerja 
 Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan membimbing peserta didik 

sehingga mempunyai bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar ini 
berupa pembentukan sikap, pengetahuan dan ketrampilan kerja pada calon 
lulusan. 
(Umar Tirtarahardja 1994 :34-37)   

 

Mengingat begitu pentingnya pendidikan, tidak heran jika banyak pihak 

yang mulai menaruh perhatiannya pada dunia pendidikan. Sampai saat ini,  

mutu pendidikan di Indonesia jika dibandingkan dengan mutu pendidikan di 

negara-negara ASEAN lainnya masih relatif rendah. Padahal dalam 

kenyataanya, mutu pendidikan sangat mempengaruhi mutu siswa yang 

dikeluarkannya. Indikator tinggi rendahnya mutu pendidikan yang ada dilihat 

dari prestasi belajar siswa ( Arifin 1991 :4). 
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Menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia No.053/U/2001 Tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman 

Penyusunan Standar Pendidikan Dasar Menengah, ialah setiap tamatan SMU 

diharapkan untuk mampu: 

1. Menguasai materi pembelajaran sebagaimana yang tercantum dalam   
program pembelajaran SMU. 

2. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan dasar untuk hidup dalam 
masyarakat. 

3. Memiliki ahklak dan budi pekerti yang luhur. 
4. Memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi. 
(Depdiknas 2003:63) 
 

sehingga salah satu cara meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Sekolah Menengah Umum berusaha meningkatkan mutu pendidikan dengan 

cara meningkatkan prestasi belajar siswa di semua mata pelajaran. Setiap mata 

pelajaran yang diajarkan mempunyai karakteristik ilmu yang berbeda-beda, 

salah satunya adalah mata pelajaran Akuntansi. Menurut Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) Mata pelajaran Akuntansi di SMA, mata pelajaran 

Akuntansi diharapkan:  

Dapat membekali tamatan SMA dengan kopetensi standar, agar siswa 
menguasai dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip dan 
prosedur Akuntansi yang benar baik untuk melanjutkan pendidikan di 
perguruan tinggi atau terjun ke dunia masyarakat. 
(Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum 2001:2) 
 

Selama ini mata pelajaran Akuntansi dalam sistem pendidikan Indonesia 

berada di “bawah payung mata pelajaran Ekonomi”. Dalam pembelajaran 

Akuntansi di SMU masih mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena 

kurang adanya variasi pembelajaran Akuntansi. Dalam penelitian ini, 
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kurikulum yang dipakai dalam kurikulum 1994. Lama pembelajaran 

Akuntansi hanya 1 jam perminggu untuk kelas I, II dan untuk kelas III IPS  

pelajaran Akuntansi dilakukan selama 2 jam pelajaran perminggu. Materi 

yang harus disampaikan pada siswa sangat banyak, sehingga guru dengan 

metode kontekstual dalam hal ini ceramah bervariasi berusaha   mengejar 

pemenuhan materi. 

Variasi belajar untuk mengatasi kesulitan belajar Akuntansi pada siswa 

sangat diperlukan. Meskipun metode pembelajaran konvensional saat ini 

masih tetap bisa digunakan dalam pembelajaran Akuntansi.  

Variasi belajar yang dapat dilakukan adalah pembelajaran kooperatif 

tipe STAD. STAD merupakan singkatan dari Student Team Achivement 

Division. Dimana dalam pembelajaran ini siswa belajar dalam kelompok kecil 

yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda. Dalam menyelesaikan tugas 

kelompok tiap anggota saling bekerja sama dan saling membantu untuk 

memahami suatu bahan pembelajaran. Selama bekerja dalam satu kelompok, 

anggota kelompok diharapkan mampu mencapai ketuntasan materi yang 

disajikan oleh guru dan bisa saling membantu teman dalam mencapai 

ketuntasan materi. 

Secara teoritis metode pembelajaran kooperatif tipe STAD mempunyai 

keunggulan tersendiri untuk dapat diterapkan dalam pembelajaran Akuntansi 

dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas, maka ingin diungkapkan lebih jauh tentang 

perbedaan prestasi belajar Akuntansi penggunaan metode pembelajaran 
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kooperatif tipe STAD dengan pembelajaran konvensional dengan judul: 

“ANALISIS METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD DAN 

PENGARUHNYA TERHADAP UPAYA PENINGKATAN HASIL 

BELAJAR AKUNTANSI DALAM POKOK BAHASAN PENCATATAN 

TRANSAKSI PERUSAHAAN DAGANG MATA PELAJARAN 

AKUNTANSI PADA SISWA KELAS II SEMESTER I SMU NEGERI 7 

PURWOREJO.” 

1.2 Perumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: adakah 

perbedaan yang signifikan dari prestasi belajar Akuntansi mengunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode pembelajaran 

konvensional dalam pokok bahasan pencatatan transaksi perusahaan dagang 

mata pelajaran Akuntansi pada siswa kelas II semester I SMU Negeri 7 

Purworejo. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah, maka peneliti memiliki tujuan sebagai 

berikut : 

a. Untuk mendapatkan gambaran mengenai perbedaan prestasi belajar 

menggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode 

pembelajaran konvensional dalam pokok bahasan pencatatan transaksi 

perusahaan dagang pada siswa kelas II semester I SMU Negeri 7 

Purworejo. 
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b. Untuk mengetahui apakah metode kooperatif tipe STAD atau metode 

konvensional yang paling sesuai, sehingga dapat memberikan hasil belajar 

Akuntansi yang lebih baik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama : 

a. Manfaat secara praktis 

1. Bagi Siswa  

- Siswa dapat saling bertukar pikiran antara sesama anggota kelompok 

sehingga setiap siswa dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang 

lebih banyak. 

- Siswa dapat belajar untuk mau mendengarkan dan saling menghargai 

pendapat orang lain. 

- Siswa dapat belajar bersosialisasi dengan cara memahami perbedaan-

perbedaan yang tumbuh dalam kelompok. 

2. Bagi Pihak Sekolah 

Dapat digunakan sebagai bahan masukkan untuk mengadakan variasi 

metode pembelajaran guna meningkatkan prestasi belajar siswa.    

3. Bagi Pihak Lembaga Terkait 

Sebagai pertimbangan untuk pembuatan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

baru tentang pendidikan 

 b.   Manfaat secara teoritis  

1. Pembaca 

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

Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti lain 

untuk mengadakan penelitian serupa di masa yang akan datang. 

3. Peneliti Yang bersangkutan 

Menambah ilmu pengetahuan yang telah dimiliki peneliti dan 

merupakan wahana menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat 

di bangku kuliah. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasan istilah terhadap judul penelitian dimaksudkan untuk 

memperjelas istilah-istilah dan sekaligus memberi batasan, sehingga tidak 

menimbulkan penafsiran lain. Penegasan istilah terhadap judul penelitian 

sebagai berikut : 

a. Prestasi Belajar Akuntansi 

Yang dimaksud prestasi belajar dalam penelitian ini adalah hasil yang 

diperoleh siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran Akuntansi. 

Hasil pembelajaran Akuntansi tercermin dalam nilai tes yang dilakukan 

setelah pelaksanaan kegiatan belajar pada pokok bahasan pencatatan 

transaksi pada perusahaan dagang dengan mengunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD atau mengunakan metode 

pembelajaran ceramah. 

b. Metode Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu kumpulan strategi mengajar 

yang digunakan guru untuk membantu siswa satu dengan yang lain dalam 

mempelajari sesuatu. Pembelajaran kooperatif disebut juga pembelajaran 
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teman sebaya, dimana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok 

kecil yang mempunyai tanggungjawab individual maupun kelompok 

terhadap ketuntasan tugas. Dalam pembelajaran kooperatif siswa dapat 

lebih mudah menemukan atau memahami konsep-konsep yang sulit 

melalui diskusi. 

c. STAD (Student Team Achievement Division) 

STAD adalah suatu tim kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 

empat atau lima orang yang memiliki kemampuan akedemik yang berbeda  

dan latar belakang yang heterogen, untuk saling  bekerja sama dalam 

memahami konsep-konsep materi pelajaran dengan cara diskusi yang pada 

akhirnya nanti dilakukan evaluasi untuk diambil poin kemajuan individu 

dan kelompok. 

d. Pembelajaran Konvensional  

Pelajaran konvensional ialah suatu pelajaran tradisional yang 

dilakukan oleh guru seperti metode pembelajaran ceramah, tanya jawab 

dan latihan soal (Poerwodarminto 1995:15). Di suatu kelas yang 

mengunakan pembelajaran konvensional, guru memegang peranan utama 

dalam menentukan isi proses belajar, termasuk dalam menilai kemajuan 

belajar siswa. Dalam penelitian ini metode pembelajaran konvensional 

yang digunakanadalah metode pembelajaran konvensional ceramah 

bervariasi. 

e. Pencatatan Transaksi  pada Perusahaan Dagang  

Pencatatan transaksi pada perusahaan dagang adalah materi mata 

pelajaran Akuntansi di SMU kelas II semester I. Dalam penelitian ini 

membahas pada pokok bahasan pencatatan transaksi pada perusahaan 

dagang khususnya membahas jurnal khusus. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan tentang prestasi belajar 

2.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

manusia. Dengan belajar manusia mampu mengembangkan potensi-

potensi yang dibawanya sejak lahir sehingga nantinya mampu 

menyesuaikan diri demi pemenuhan kebutuhan. 

Pengertian belajar menurut Marris L Bigge dalam bukunya Darsono 

(2000:3) adalah suatu perubahan yang menetap dalam kehidupan 

seseorang yang tidak diwariskan secara genetis. Dalam hal ini perubahan 

yang dimaksud terjadi pada pemahaman, perilaku, persepsi, motivasi atau 

campuran dari semuanya secara  sistematis sebagai akibat pengalaman 

dalam situasi-situasi tertentu. 

Sedang menurut Hilgard dan Bower dalam bukunya Ngalim Purwanto 

(1990:84) mengatakan bahwa belajar berhubungan dengan perubahan 

tingkah laku individu terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh 

pengalaman yang berulang-ulang. Perubahan tingkah laku itu tidak dapat 

dijelaskan atas dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, 

atau keadaan sesaat seseorang (misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan 

sebagainya). 
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Selanjutnya pengertian belajar menurut Oemar Hambalik (2003:27,28) 

yaitu: Belajar adalah suatu cara untuk memotivasi dan mempertegas 

kelakuan melalui pengalaman dan merupakan proses perubahan tingkah 

laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya sehingga akan 

terjadi serangkaian pengalaman-pengalaman belajar. 

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

disebut belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku seseorang yang 

disebabkan adanya pengalaman untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dari seseorang yang melakukan kegiatan belajar. 

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengahi Belajar 

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa belajar adalah hal yang 

menimbulkan proses perubahan dalam tingkah laku dan kecakapan. 

Sampai dimana perubahan ini dapat tercapai atau dengan kata lain, 

berhasil atau tidak  tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor belajar 

menurut Ngalim Purwanto (1990:120) dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang disebut faktor 
individu. 

2. Faktor yang ada diluar individu yang disebut sebagai faktor sosial. 
Yang termasuk dalam faktor individual antara lain: faktor kematangan 
atau pertubuhan, kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi. 
Sedangkan yang dimaksud faktor sosial antara lain faktor keadaan 
keluarga, guru dan cara mengajar, lingkungan dan kesempatan yang 
tersedia dan motivasi sosial. 

 
Untuk memahami kegiatan belajar perlu dilakukan analisis untuk 

menemukan persoalan-persoalan apa yang terlibat dalam kegiatan belajar 

itu. Belajar sebagai suatu proses tentu memerlukan input atau masukan  

dan output atau keluaran. Jadi dalam hal ini kita dapat menganalisis 
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kegiatan belajar dengan mengunakan  pendekatan analisis sistem. 

Pendekatan sistem dapat digambarkan sebagai berikut:  

Skema 1: Kegiatan Belajar Melalui Pendekatan Sistem 

 

 

 

 

 

 

  

Sumber : (Ngalim Purwanto 1990:106). 

 Gambar di atas menunjukkan bahwa masukan mentah (input) 

merupakan bahan baku yang diolah dalam hal ini pengalaman belajar 

tertentu dalam proses belajar mengajar. Dalam proses  belajar berpengaruh 

juga faktor lingkungan (inviromental input) dan sejumlah faktor yang 

sengaja ditantang dan dimanipulasi (instrumen input) guna menunjang 

tercapainya output yang dikehendaki. 

Di samping itu juga masih ada lagi faktor lain yang mempengaruhi 

proses dan prestasi belajar pada setiap orang yang dapat diiktisarkan 

sebagai berikut :  

 

 

 

INSTRUMEN 
INPUT 

INPUT 
(siswa) 

PROSES 
PEMBELAJARAN 

OLEH GURU 
OUTPUT  

(siswa) 

ENVIRONMENTAL 
INPUT 
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Skema 2: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Proses dan Prestasi 

Belajar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sumber : (Ngalim Purwanto 1990:107): 

Dari beberapa pendapat  yang telah diuraikan di atas dapat 

disimpulkan bahwa proses belajar untuk memperoleh suatu pengetahuan, 

keterampilan dan perubahan sikap seseorang yang dipengaruhi oleh 

faktor-faktor belajar. 

2.1.3 Prestasi Belajar 

Prestasi belajar merupakan hasil yang tercapai seseorang setelah 

melakukan suatu proses belajar. Prestasi belajar merupakan perubahan 

tingkah laku kognitif, tingkah laku afektif dan tingkah laku psikomotorik. 

Menurut Zaenal Arifin (1991:3) prestasi adalah kemampuan, 

keterampilan dan sikap seseorang dalam menyelesaikan sesuatu hal. 

Sedangkan menurut Poerwadarminto (1995:787) yang dimaksud dengan 

prestasi adalah  hasil yang telah dicapai dari yang telah dilakukan, 

luar 

dalam  

lingkungan 

Faktor  
instrumental 

fisiologi 

psikologi 

alam

sosial

Kurikulum/bahan pelajaran 
guru 
Sarana dan fasilitas 
administrasi

Kondisi fisik
Kondisi panca indera 

Bakat

Minat

Kecerdasan

Motivasi

Kepemimpinan kognitif 
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dikerjakan, dan sebagainya (1995:787). Dalam hal ini, prestasi hanya 

dibatasi dalam bidang pendidikan khususnya pengajaran. 

Prestasi belajar merupakan suatu hal yang penting dalam 

kehidupan manusia. Manusia selalu berusaha mengejar prestasi menurut 

bidang dan kemampuan masing-masing. Suatu prestasi belajar tidak hanya 

sebagai indikator, keberhasilan dalam  bidang studi tertentu, tetapi juga 

sebagai indikator kualitas institusi  pendidikan. Selain itu juga, prestasi 

belajar juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru dalam melaksanakan 

proses belajar mengajar. Menurut Cronbach dalam bukunya Zaenal Arifin 

(1991:4), mengatakan bahwa kegunaan prestasi belajar adalah sebagai 

umpan balik bagi pendidik dalam mengajar, untuk keperluan diaknosis, 

untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan, untuk keperluan penempatan, 

untuk penentuan isi kurikulum dan yang menentukan kebijaksanaan 

sekolah. 

Penilaian hasil-hasil pendidikan ialah mengetahui sejauh mana 

kemajuan anak didik. Untuk menyatakan adanya suatu kemajuan atau 

keberhasilan program belajar harus dilakukan dengan pengukuran proses 

secara terencana. Menurut Robert L Embe (1997) mengatakan bahwa 

fungsi utama tes prestasi di kelas adalah mengukur prestasi belajar para 

siswa (Azwar 1987:16). 

Dari uraian di atas prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil 

yang diperoleh oleh siswa selama melaksanakan proses belajar dengan 
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memperoleh pengetahuan dan keterampilan, yang diukur dengan tes yang 

dilaporkan dengan bentuk raport. 

2.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan 

yaitu faktor interen dan faktor eksteren. Faktor interen adalah suatu faktor 

yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor 

eksteren adalah faktor yang berasal dari luar individu. Menurut 

Slamento(1998:54-57), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

itu adalah: 

1. Faktor intern meliputi: 
a. Faktor jasmaniah yang terdiri atas faktor kesehatan dam cacat 

tubuh. 
b. Faktor psikologi terdiri atas intelegensi, perhatian, bakat minat, 

motif, kematangan dan kelelahan. 
2. Faktor interen meliputi: 

a. Faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar 
anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga dan 
keperluan keluarga. 

b. Faktor sekolah yang terdiri dari metode mengajar, kurikulum, 
relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 
sekolah dan alat pelajaran. 

c. Faktor masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, 
mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan 

prestasi belajar yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari 

dalam individu itu sendiri dan juga diluar individu tersebut. 

 
2.2 Tinjauan tentang Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

2.2.1 Pengertian Pembelajaran Kooperatif 

Konsep pembelajaran kooperatif merupakan ide pembelajaran 

yang telah lama di pikirkan. Ide ini bermula pada awal abad pertama, 
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seseorang filosof berpendapat bahwa untuk dapat belajar seseorang harus 

memiliki pasangan atau teman. 

Hasil pembelajaran kooperatif sekarang sedang berkembang  pesat 

di Amerika Serikat yang mulai dari sekolah dasar sampai perguruan 

tinggi. Strategi pembelajaran ini dapat membangkitkan siswa yang aktif 

belajar. Menurut pendapat Kauchak (1998:234) pembelajaran kooperatif 

adalah suatu kumpulan strategi pembelajaran yang digunakan untuk 

membantu siswa untuk menemukan ilmu pengetahuan yang spesifik dan 

memberikan masukan antar personal dalam grup. Sedangkan menurut 

Slavin dalam disertasinya Hartati (1997:22) mengatakan bahwa 

pendekatan konstruktivis menerapkan pembelajaran kooperatif secara 

intensif atas dasar  teori bahwa siswa akan mudah menemukan dan 

memahami konsep-konsep yang sulit apabila mereka dapat mendiskusikan 

masalah-masalah itu dengan temannya. Pendapat lain juga dikemukakan 

oleh Thompson dalam disertasinya Hartati (1997:22), mengatakan bahwa 

dalam pembelajaran kooperatif siswa belajar bekerja sama dalam 

kelompok-kelompok kecil untuk mempelajari materi akedemik dan 

keterampilan antar pribadi. 

Dari berbagai uraian yang diungkapkan di atas dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran kooperatif suatu strategi pembelajaran dalam 

kelompok-kelompok kecil sehingga siswa dapat saling bantu membantu 

antar anggota dalam kelompoknya untuk mencapai kemajuan 

kelompoknya. 
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2.2.2 Unsur-unsur Pembelajaran Kooperatif 

Menurut Roger dan David Johnson dalam bukunya Lie (2002:30) 

mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok bisa dianggap sebagai 

perkembangan kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, ada 5 

unsur model pembelajaran kooperatif yang harus diterapkan yaitu : 

a. Saling ketergantungan yang positif 
b. Saling interaksi tatap muka 
c. Setiap individu bertanggungjawab 
d. Adanya komunikasi antar anggota 
e. Evaluasi proses kelompok 

(Lie 2002 : 30) 

Keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha tiap 

anggotanya, sehingga seluruh anggota diharapkan mampu untuk 

memberikan peran aktif dalam kegiatan kelompok. Untuk menciptakan 

kelompok kerja yang efektif, guru perlu menyusun tugas sedemikian rupa 

sehingga pada akhirnya seluruh anggota kelompok bisa mencapai tujuan 

mereka. 

Dalam kegiatan kelompok setiap anggota kelompok, harus 

diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan berdiskusi. Dengan 

menyatakan pendapat akan terbentuk sinergi positif yaitu adanya saling 

menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan 

masing-masing. 

Pola penilaian dan penugasan dalam pembelajaran kooperatif, 

membuat setiap siswa merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang 

terbaik. Kunci keberhasilan terletak pada persiapan dan penyusunan tugas 

pembelajaran yang harus dilakukan oleh tiap-tiap anggota kelompok 
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secara betanggung jawab, agar tugas selanjutnya dapat dilaksanakan. 

Anggota kelompok yang tidak melaksanakan tugas akan diketahui dengan 

jelas dan mudah. Hal ini menimbulkan dorongan dari teman-teman dalam 

satu kelompok untuk melaksanakan tugas agar tidak menghambat yang 

lain. 

Sebelum penugasan siswa, guru perlu mengajarkan cara-cara 

berkomunikasi. Keberhasilan suatu kelompok tergantung pada kesediaan 

para anggota untuk saling mendengarkan dan mengeluarkan pendapatnya. 

Evaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerjasama perlu 

direncanakan oleh guru. Waktu evaluasi tidak perlu setiap kali ada kerja 

kelompok, namun dapat dilakukan selang beberapa waktu setelah 

beberapa kali pembelajaran.  

2.2.3 Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

STAD dikembangkan oleh Robert Slavin, dimana STAD  merupakan 

pendekatan kooperatif yang sederhana. Kinerja guru yang mengunakan 

STAD mengacu pada belajar kelompok, menyajikan informasi akademik 

baru pada siswa dengan menggunakan prosentase verbal atau tes. 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STAD dilaksanakan dalam 

beberapa tahap: persiapan, presentsi pelajaran, evaluasi, penghargaan 

kelompok, menghitung ulang skor awal dan mengubah kelompok. 

Penjelasan dari langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAD 

adalah sebagai berikut: 

a. Persiapan 
1. Materi 

Materi pelajaran dipersiapkan untuk pembelajaran secara 
kelompok yang disajikan dengan lembar kerja siswa (LKS) dan 
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lembar jawaban yang akan dipelajari oleh siswa dalam kelompok 
kecil. 

2. Menetapkan siswa dalam kelompok 
Siswa-siswa dalam kelas di kelompokkan menjadi beberapa 
kelompok yang terdiri empat sampai lima orang yang memiliki 
latar belakang dan tingkat prestasi akademik yang berbeda. 
Beberapa petunjuk membentuk kelompok kooperatif: 
a Merangking siswa berdasarkan prestasi akademik dalam kelas. 
b Menentukan jumlah kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 

empat sampai lima orang. 
c Membagi kelompok dengan komposisi tingkat prestasi yang 

seimbang. 
3. Menentukan skor awal 

Skor awal ini merupakan skor rata-rata siswa  individual pada 
semester sebelumnya/tes sebelumnya. 

b. Tahap pembelajaran 
Tahap pembelajaran kooperatif tipe STAD dimulai dengan kegiatan 
guru mempersiapkan materi pelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan 
penyajian informasi baik secara verbal ataupun dalam bentuk tes. 
Selanjutnya siswa diorganisasikan dalam kelompok-kelompok belajar 
untuk bersama-sama menyelesaikan tugas atau LKS. 

c. Evaluasi 
Evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD 
meliputi evaluasi dilakukan setelah siswa selesai melaksanakan 
kegiatan pembelajaran, siswa harus menunjukkan apa yang telah 
dipelajari dalam kelompok. Hasil tes individu menjadi dasar skor 
kelompok dan akhirnya menjadi dasar pemberian penghargaan. 
(Hartati 1998 : 11-12) 
 
 Menurut Slavin dalam bukunya Ibrahim (2000:52), nilai 

perkembangan individu dalam kelompok dapat dilihat dengan 

menggunakan tabel dibawah ini: 

Tabel 1: Nilai Perkembangan 
Skor tes Nilai perkembang 
Lebih dari 10 poin di bawah skor 
awal 

5 poin 

1- 10 poin di bawah skor awal 10 poin 
Skor awal – naik 10 poin diatas 
skor awal 

20 poin 

10 poin atau lebih di atas skor 
dasar 

30 poin 

Nilai sempurna (tidak 
berdasarkan skor awal) 

30 poin 

Sumber: ( Ibrahim 2000:57) 
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Dalam menentukan kelompok mana yang akan diberi 

penghargaan,ada tiga kriteria penghargaan yaitu: 

a Kelompok dengan rata-rata skor 15 sebagai kelompok baik.   
b Kelompok dengan rata-rata skor 20 sebagai kelompok hebat. 
c Kelompok dengan rata-rata skor 25 sebagai kelompok super hebat 

( Ibrahim 2000:62) 
 

Untuk kelompok super dan kelompok hebat dapat diberikan penghargaan 

tertentu sesuai dengan kebijaksanaan guru. 

2.2.4 Kebaikan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

Landasan yang mendasari model pembelajaran kooperatif dalam 

pendidikan adalah falsafah homo homini socius. Falsafah ini menekankan 

bahwa manusia adalah mahluk sosial. Dengan bekerja sama maka 

kelangsungan hidup dapat terpenuhi. 

Sampai saat ini model pembelajaraan kooperatif belum banyak 

diterapkan dalam dunia pendidikan kita. Kebanyakan pengajar enggan 

untuk menerapkan sistem ini karena beberapa alasan. Menurut Kagan 

ataupun Slavin dalam bukunya Kauchak (1998:136,137) mengatakan 

adanya masalah menetapkan strategi belajar bersama  di kelas yaitu ramai, 

gagal untuk saling mengenal, perilaku yang salah  dan penggunaan waktu 

yang tidak efektif. 

Ramai, biasanya yang dihasilkan dalam interaksi siswa yang 

produktif. Ketika menerapkan strategi belajar bersama, kita harus berharap 

agar kelas lebih ramai sedikit karena siswa bekerja dan berbicara dalam 

kelompok kecil. Namun sesuatu yang berkelebihan, bagaimanapun akan 

mengganggu guru dan mengganggu fungsi kelompok dan kelas lainnya. 
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Gagal untuk menyatu, biasanya terjadi pada siswa yang terisolasi 

secara sosial. Dalam kegiatan belajar, siswa duduk diam terisolir dari 

siswa-siswa lainnya. Belajar bersama mengharuskan mereka berbicara, 

mendengarkan dan membantu lainya untuk belajar. Proses biasanya dibuat 

lehih rumit oleh keheterogenan kelompok tersebut. 

Perilaku yang salah,  biasanya timbul karena adanya ketidaktahuan 

siswa tentang apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran kooperatif.  

Hal ini yang menimbulkan peningkatan masalah manajemen pada siswa 

sehingga memerlukan solusi untuk masalah potensial  yang menantang, 

pemikiran lebih, penyusunan dan pengawasan agenda dan pengawasan 

siswa dengan hati-hati. 

Penggunaan waktu yang tidak efektif oleh siswa terjadi karena siswa 

yang bergurau dan bermain sendiri sedangkan siswa lainnya sibuk 

melakukan aktivitas kelompok. Pengawasan guru yang tidak cermat dalam 

mengawasi kinerja guru selama pembelajaran kelompok tidak efektif. 

Selain masalah-masalah yang kemungkinan terjadi, menurut 

disertasinya Soewarso (1998:23) kelemahan-kelemahan yang mungkin 

terjadi adalah sebagai berikut: 

a. Pembelajaran kooperatif bukanlah obat yang paling mujarab untuk 
memecahkan masalah yang timbul dalam kelompok kecil.  

b. Adanya ketergantungan sehingga siswa yang lambat berfikir tidak 
dapat berlatih belajar mandiri. 

c. Pembelajaran kooperatif memerlukan waktu yang lama sehingga 
target pencapaian kurikulum tidak dapat dipenuhi.  

d. Pembelajaaran kooperatif tidak dapat menerapkan materi pelajaran 
secara cepet.  

e. Penilaian terhadap individu dan kelompok dan pemberian hadiah 
menyulitkan bagi guru untuk melaksanakannya 
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Meskipun banyaknya kelemahan yang timbul, menurut disertasinya 

Soewarso (1998:22) pembelajaran kooperatif juga memiliki keuntungan. 

Keuntungan ini meliputi: 

a. Pelajaran kooperatif membantu siswa mempelajari isi materi pelajaran 
yang sedang dibahas. 

b. Adanya anggota kelompok lain yang menghindari kemungkinan siswa 
mendapatkan nilai rendah, karena dalam pengetesan lisan siswa 
dibantu oleh anggota kelompoknya. 

c. Pembelajaran kooperatif menjadikan siswa mampu belajar berdebat, 
belajar mendengarkan pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang 
bermanfaat untuk kepentingan bersama-sama. 

d. Pembelajaran kooperatif menghasilkan pencapaian belajar siswa yang 
tinggi menambah harga diri siswa dan memperbaiki hubungan dengan 
teman sebaya. 

e. Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan akan memberikan 
dorongan bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi. 

f. Siswa yang lambat berfikir dapat dibantu untuk menambah ilmu 
pengetahuannya. 

g. Pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan guru untuk 
memonitor siswa dalam belajar bekerja sama. 
 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan, pelaksanaan pembelajaran kooperatif tidak 

digunakan untuk pelajaran Akuntansi setiap hari. Pelaksanaannya dapat 

dilaksanakan satu bulan hanya beberapa kali. Untuk mengejar materi dapat 

dilakukan pembelajaran ceramah. Sedangkan dari keuntungan yang telah 

diuraikan di atas dapat disimpulkan  bahwa pembelajaran kooperatif 

memberikan kesempatan bagi seluruh anggota untuk mampu bekerja 

sama, bersosialisasi antar teman, belajar untuk saling berbagi pengetahuan 

dengan sesama anggota kelompoknya. 
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2.3 Tinjauan tentang Pembelajaran  Konvensional Ceramah 

2.3.1 Pengertian Pembelajaran konvensional Ceramah 

Pembelajaran ceramah merupakan pembelajaran yang paling lama 

digunakan dalam sejarah pendidikan dan masih digunakan dalam proses 

pembelajaran. Hal ini disebabkan karena metode ini merupakan sebuah 

metode yang sangat mudah dilakukan oleh guru. 

Pada hakekatnya ceramah adalah suatu metode pembelajaran 

dimana guru berada di depan kelas, memimpin, menentukan dan jalannya 

pelajaran serta mentransfer  segala rencana  yang akan diberikan pada 

siswa (Wiryohandoyo,dkk 1998:32). Sedangkan pengertian metode 

ceramah Sudirman,dkk (1992:113) adalah cara penyajian pelajaran yang 

dilakukan oleh guru dengan penjelasan lisan secara langsung terhadap 

siswa. Surakhmad (1994:98) juga mengungkapkan bahwa metode ceramah 

ialah bentuk interaksi seseorang terhadap sekelompok pendengar. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

yang disebut metode ceramah adalah suatu metode penyajian pelajaran 

yang dilakukan oleh  guru dengan penuturan atau penjelasan lisan secara 

langsung terhadap siswa guna mentransfer segala ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya. 

2.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran  konvensional Ceramah 

Kenyataan menunjukan bahwa sekalipun banyak kekurangan, 

hingga kini metode ini tetap digunakan. Ini  berarti tidak selamanya 

metode ini jelek. Namun yang penting adalah bagaimana usaha kita 
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membuat metode ceramah lebih efektif dan bervariasi. Untuk 

mewujudkannya ada beberapa hal yang dapat dilakukannya: 

1. Guru harus  benar-benar menunjukkan pengawasan yang baik terhadap 
materi pelajaran yang disajikan. 

2. Pengunaan cermah hendaknya dikombinasikan dengan metode –
metode lain secara  variasi seperti demontrasi, diskusi, tanya jawab, 
atau penugasan. Hal ini akan membuat siswa dapat ikut aktif. 

3. Menggunakan media yang jelas dan menarik seperti papan tulis, papan 
planel, bagan, OHP. 

4. Terangkan petunjuk-petunjuk didektik dalam ceramah seperti adanya 
persepsi yang memadai, memotivasi  belajar siswa, mengorelasikan 
bahan yang sedang dibahas dengan kejadian, masalah dan kenyataan 
lain seperti perpustakaan, laboratorium, perpustakaan dan sebagainya. 
(Sudirman 1992:115) 

 

Dalam mengunakan metode ceramah yang baik,  terdapat 

beberapa langkah yang perlu ditempuh sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan  
a. Menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah 

siswa belajar melalui metode ceramah. 
b. Tentukan dan kuasai pokok-pokok materi atau garis besar 

materi yang akan di  ceramahkan. 
c. Sebaiknya pokok-pokok materi ceramah ditulis dalam  alat 

bantu pengajaran seperti papan tulis, papan planel, atau 
transparansi di OHP. 

2. Pelaksanaan Ceramah 
a. Memulai ceramah 

1. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan 
metode ceramah. 

2. Mengemukakan garis besar atau pokok-pokok materi yang 
akan di bahas. 

3. Mengadakan apersepsi dengan memancing pengalaman siswa 
yang relevan  dengan teori yang akan dibahas. 

b. Menyajikan Materi Baru 
a. Perhatian siswa agar tetap terarah selama penyajian 

berlangsung. 
b. Penyajikan materi secara sistematis, agar siswa mudah 

mengikuti. 
c. Rangsanglah agar siswa aktif dengan memberikan kempatan 

berfikir, bertanya, diskusi kecil, dan mengerjakan soal latihan 
d. Berikan feedbeck atau balikan kepada siswa. 
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e. Guru memotivasi siswa belajar dengan cara menciptakan 
suasana yang menyenangkan. 

3. Penutupan Ceramah 
a. Menarik kesimpulan yang dilakukan oleh guru atau siswa. 
b. Memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi 

kembali mata pelajaran yang telah disampaikan guru dengan 
menghubungkan dengan topik lain. 

c. Siswa diberi soal aplikasi atau tugas tertentu yang merupakan 
rangsangan agar siswa belajar. 

d. Melaksanakan penilaian akhir untuk mengetahui sejauh mana 
tujuan instruksional telah tercapai. 

(Sudirman,dkk 1992: 116-118) 
 

2.3.3 Keuntungan dan Kelemahan Metode konvensional Ceramah 

Metode ceramah sebagai metode pembelajaran secara langsung 

dan lisan yang dilakukan oleh guru pada siswanya, mempunyai 

keuntungan dan kelemahan sebagai berikut: 

1. Kelebihan metode ceramah 
a. Metode ceramah murah dan dapat dilakukan oleh guru dengan 

hanya bermodalkan suara saja. 
b. Materi yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-

pokoknya oleh  guru dalam waktu singkat. 
c. Guru dapat menjelaskan dengan menonjolkan bagian-bagian materi 

yang penting. 
d. Organisasi kelas dapat diatur menjadi lebih sederhana. 

2. Kelemahan-kelemahan ceramah 
a. Adanya penyamaan kemampuan siswa, padahal kenyataannya 

kemampuan siswa berbeda. 
b. Jika penggunaan mono teknik akan mematikan daya indra yang 

lain. 
c. Bersifat satu arah (berpusat pada guru) sehingga hanya  merupakan 

transfer ilmu. 
d. Memungkinkan terjadinya bahaya “verbalisme” yaitu siswa hafal 

susunan kata-kata atau kalimat tanpa memahami maknanya. 
e. Siswa kurang perhatian. 
f. Hasil pelajaran kurang mantap karena metode ceramah yang terdiri 

atas rentetan ucapan guru yang sedemikian rupa  serta waktu yang 
beruntun akan memaksa siswa menangkap secara semaunya. 

(Sudirman,dkk 1992:133) 
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2.4 Tinjauan tentang Pokok Bahasan Pencatatan Transaksi pada Perusahaan 

Dagang. 

2.4.1 Karakteristik Perusahaan Dagang 

Pencatatan transaksi di perusahaan jasa pada prinsipnya sama 

dengan pencatatan di perusahaan dagang. Namun perbedaan yang ada 

disebabkan adanya karekteristik yang tidak terdapat  pada perusahaan jasa. 

Pada perusahaan dagang kegiatan usaha yang dilakukan berupa 

usaha pembelian barang dagangan dengan tujuan untuk dijual belikan tanpa 

adanya pemprosesan terlebih dahulu. Untuk itu karekteristik yang dimiliki 

oleh perusahaan dagang tapi tidak dimiliki oleh perusahaan jasa adalah 

seperti kegiatan pembelian, penjualan, persediaan  barang dagangan. 

Pendapatan dari perusahaan dagang adalah selisih antara harga penjualan 

barang dikurangi harga pembelian yang pada akhirnya dapat dihitung 

untung atau ruginya. 

2.4.2 Transaksi Perusahan Dagang 

1. Pembelian 

Transaksi pembelian dalam perusahaan dagang yang paling 

spesifik adalah pembelian barang dagangan, pembelian peralatan dan 

perlengkapan. Pembelian barang dagangan secara kridit dicatat pada 

akun pembelian, sedangkan pembelian peralatan dan perlengkapan akan 

dicatat dalam akun perlengkapan dan akun peralatan.bukti pencatatan 

transaksi pembelian adalah kwitansi dan faktur asli. 

a. Pembelian secara kontan yaitu pembelian yang pembayarannya 

segera setelah barang diterima dengan bukti kwintansi. 
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b. Pembelian secara kridit yaitu pembelian yang pembayaranya 

dilakukan beberapa hari setelah barang diteriama dengan bukti 

faktur. 

2. Potongan pembelian 

Potongan pembelian adalah potongan yang diberikan penjual pada 

pembeli, karena pembeli membayar utangnya dalam jangka waktu yang 

potongan, misalnya: 2/10, n/30 artinya pembelian akan  memperoleh 2% 

bila membayar dalam waktu 10 hari atau kurang dalam jangka waktu 

kridit 30 hari. Bukti pencatatan potongan pembelian ini biasanya berupa 

kuitansi pembayaran yang didalamnya dijelaskan potongan diterima. 

a. Waktu pembayaran utang tanpa memperoleh potongan 

b. Waktu membayar utang memperoleh potongan 

3. Retur pembelian dan pengurangan harga 

Retur pembelian adalah pengembalian barang yang dibeli kepada 

penjual karena barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. 

Jika barang tidak dikembalikan biasanya pembeli meminta pengurangan 

harga. Baik barang dikembalikan atau meminta pengurangan harga akan 

dicatat dalam harga akan dicatat dalam rekening retur pembelian dan 

pengurangan harga. Bukti pencatatan retur pembelian adalah berupa 

nota debit. 

4.  Beban angkut pembelian 

Beban angkut pembelian adalah biaya-biaya yang dikeluarkan 

sehubungan dengan pengiriman barang tersebut sampai ke tempat  
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tujuan. Biaya angkut oleh pembeli dicatat dalam rekening biaya angkut 

pembelian. 

5. Penjualan 

Saat perusahaan dagang menjual barang dagangannya,kegiatan ini 

akan menghasilkan pendapatan sejumlah harga barang yang dibebankan 

kepada pembeli. Hasil pendapatan penjualan barang dagang akan dicatat 

dalam akun penjualan. Bukti pencatatan transaksi ini adalah faktur atau 

kwitansi tembusan (bukti kas masuk). 

a. Penjualan secara kontan adalah penjualan dengan pembayaran 

tunai. 

b. Penjualan secara kridit adalah penjualan dengan pembayaran 

kemudian. 

6. Potongan penjualan 

Potongan penjualan adalah potongan yang diberikan penjual 

kepada pembeli karena pembeli membayar utang dalam jangka waktu 

potongan penjualan yang dibuat. Potongan yang akan diberikan akan 

dicatat dalam akun potongan penjualan dengan bukti dengan bukti 

pencatatan berupa kwitansi tembusan atau bukti kas masuk yang 

didalamnya dijelaskan jumlah potongan harga. 

a. Waktu penerimaan pelunasan piutang tidak diberi potongan 

b. Waktu penerimaan pelunasan piutang memberikan potongan 

7. Rektur penjualan dan pengurangan harga 
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Retur penjaulan adalah pengembalian barang  yang dijual oleh 

pembeli kepada penjual barang karena barang yang dipesan tidak sesui 

dengan pesanan atau rusak. Biasanya jika barang tidak 

dikembalikan,pembeli meminta pengurangan harga. Bukti pencatatan 

rektur penjualan dan pengurangan harga adalah nota kridit 

8. Beban angkut penjualan 

Beban angkut penjualan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan 

sehubungan dengan pengiriman barang yang dijual. Biasanya ini dicatat 

dalam rekening biaya angkut penjualan atau biaya pengiriman. Bukti 

pencatatan adalah faktur atau kuitansi bukti kas keluar. 

9. Persediaan  barang dagangan 

Persediaan barang dagangan adalah barang-barang dagangan yang 

ada dalam persediaan yang sedang menunggu untuk dijual. Penataan 

dilakukan pada akun persediaan barang dagangan. Bukti pencatatan 

untuk persedian barang dalah bukti  memorial. 

Cara pencatatan besarnya persediaan ada dua sistem: 

a. Sistem periodik (periodik system) 

Penentuan besarnya persedian dilakukan dengan mengadakan 

perhitungan secara fisik terhadap persediaan barang  yang ada pada 

akhir periode. 

b. Sistem terus  menerus (Perpetual System) 

Sistem ini adalah pencatatan yang terus menerus mengikuti  

perubahan atas persediaan dari awal periode. 
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10. Harga pokok penjualan 

Harga pokok penjualan adalah harga beli ditambah dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh barang tersebut. 

 

2.4.3 Syarat-syarat Pembayaran 

Untuk setiap transaksi jual beli yang dilakukan secara kridit selalu 

diikuti dengan jumlah syarat yang mengikat kedua belah pihak, begitu juga 

pada transaksi pembelian jual beli secara tunai. Syarat-syarat ini 

berhubungan dengan potongan tunai yaitu pada potongan pembelian dan 

potongan penjualan dan juga jangka waktu kridit. Syarat-syarat yang 

sering dipakai adalah: 

1. Misalnya: 2/10, n/30 

Artinya adalah potongan sebesar 2% akan diberikan apabila pembeli 

melunasi harga barang paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi, 

sehingga pada jangka waktu kridit nominal yang diberikan adalah 30 hari. 

2. EOM (End Of Month) 

Artinya adalah harga  bersih faktur harus dilunasi paling lambat akhir 

bulan dan bila lebih dari akhir bulan penjual tidak memberikan 

potongan tunai pada pembeli. 

3. Misal n/10, EOM 

Artinya adalah harga bersih faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari 

setelah akhir bulan,tanpa mendapat potongan tunai. 

 

2.4.4 Syarat Penyerahan Barang 

Syarat penjualan pada akta jual beli sering disebut adanya syarat 

penyerahan. Syarat penyerahan merupakan kesepakatan penjual dengan 
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pembeli yang berhubungan dengan tempat barang yang akan diserahkan 

setelah terjadi kecocokan harga. Beberapa syarat penyerahan yang biasa 

terjadi dalam dunia usaha yaitu: 

1. Prangko gudang jual (FOB Shipping Poin) 

 Artinya semua ongkos pengiriman barang menjadi tanggungan pihak 

pembeli atau dengan kata lain barang diserahkan di gudang penjual. 

2. Prangko gudang pembeli (FOB Destination Point) 

Artinya semua ongkos pengiriman barang menjadi tanggungan penjual. 

3. CIF (Cost Freight And Insurance) 

Artinya pihak penjual menanggung biaya pengiriman barang dan 

premi asuransi atas barang tersebut. 

2.4.5 Mencatatat Transaksi Perusahaan Dagang dalam Jurnal 

Dari macam-macam transaksi perusahaan dagang dapat di gambarkan 

dengan skema sebagai berikut: 

Skema 3: Macam-macam Transaksi Perusahaan Dagang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Habibi 1995:13) 
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Perusahaan dagang mempunyai kegiatan yaitu melakukan kegiatan 

pembelian barang dagangan dan kemudian melakukan penjualan barang 

dagangan. Selisih dari harga penjualan dengan harga pembelian dapat 

menimbulkan kerugian atau keuntungan bagi perusahaan. Transaksi 

pembelian dan penjualan barang dagangan akan memunculkan persediaan 

barang dagangan. 

Pada transaksi pembelian akun yang akan terjadi adalah akun 

pembelian, akun beban angkut pembelian, akun retur pembelian, dan akun 

potongan pembelian. Sedangkan transaksi penjualan akan menimbulkan 

akun penjualan, akun retur penjualan, akun potongan penjualan dan akun 

beban angkutan penjualan 

2.4.6 Jurnal Khusus pada Perusahaan Dagang. 

1. Perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus  

Jurnal umum dan jurnal khusus mempunyai perbedaan-perbedaan. 

Pada jurnal umum mempunyai ciri-ciri: 

a. Digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi. 

b. Bentuk buku harian dengan dua jalur. 

c. Penulisan nama akun pada waktu membuat ayat jurnal dilakukan 

pada setiap transaksi. 

d. Posting dilalukan untuk tiap-tiap transaksi. 

e. Pekerjaan pencatatan dapat dilakukan oleh satu orang. 

Sedangkan pada jurnal khusus mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Dilakukan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan sering 

dilakukan. 

b. Bentuk buku harian dengan banyak lajur. 
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c. Penulisan nama akun pada waktu membuat ayat jurnal tidak 

dilakukan untuk setiap transaksi. 

2. Macam-macam jurnal khusus 

Transaksi yang terjadi dalam perusahaan terdiri dari beberapa 

jenis. Tiap-tiap transaksi yang sejenis dan yang sering terjadi, proses 

pencatatannya dilakukan dalam jurnal khusus. Jurnal khusus yang 

diperlukan untuk pencatat dari berbagai jenis transaksi sebagai   berikut: 

a. Jurnal pembelian 

b. Jurnal pengeluaran kas 

c. Jurnal penjualan 

d. Jurnal penerimaan kas 

Selain jurnal khusus diatas masih diperlukan adanya jurnal umum,  yang 

digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. 

3. Jurnal pembelian 

a. Pengertian jurnal pembelian 

Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk 

mencatat transaksi pembelian secara kridit. Mencatat transaksi di 

dalam jurnal pembelian 

Untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian secara kridit dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

1. Jika transaksi hanya terdiri pembelian barang dagangan  yang 

pencatatannya dilakukan didalam jurnal pembelian satu lajur 
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jumlah atau tidak tabalaris. Jika terjadi pembelian barang lain 

dicatat dalam jurnal umum/jurnal memorial. 

2. Jika transaksi terjadi dari pembelian barang dagangan dan 

barang lain, pencatatan dapat dilakukan dalam jurnal pembelian 

dengan bentuk tabelaris. 

Bentuk jurnal khusus pembelian adalah sebagai berikut: 

    Jurnal Pembelian   No akun:...... 

Tanggal No faktur Rekening yang 
akan dikridit 

Pembelian(D) 
Kas (K) 

     

 
Sedangkan bentuk jurnal pembelian berbentuk tabelaris adalah sebagai 

berikut: 

    Jurnal Pembelian    No Akun:..... 

Pembelian 
(D) 

Serba-
serbi 

Tanggal No 
faktur

Akun 
dikridit 

reff Utang 
dagang 

(K) Jumlah Akun 
        

 
4.  Jurnal pengeluaran kas 

a. Pengertian jurnal pengeluaran kas 

Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan 

untuk mencatat transaksi-transaksi pengeluaran kas. Transaksi 

pengeluran kas yang sering terjadi dalam perusahaan yang meliputi 

pembelian barang dagangan secara tunai, pembayaran utang,dan 

pembayaran beban usaha. 
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b. Mencatat transaksi kedalam jurnal pengeluaran kas 

Pencatatan transaksi pembelian barang dagangan dicatat 

pada akun pembelian (D dan kas (K). Jika digunakan untuk 

pembayaran utang dicatat pada akun  utang (D) dan akun kas (K), 

bila digunakan pembayaran beban dicatat pada akun  beban dicatat 

pada akun beban (D) dan kas (K). 

Transaksi pengeluaran kas yang sering terjadi dibuat satu 

kolom khusus sedangkan transaksi yang jarang terjadi dibuat kolom 

serba-serbi.  Bentuk jurnal pengeluran kas adalah sebagai berikut: 

   Jurnal Pengeluaran Kas  No akun:.... 
Debit Kredit 

Serba-serbi Tanggal Ket. Reff Utang 
dagang 

pembelian 
jumlah akun 

kas Potongan 
pembelian 

         
 
5. Jurnal penjualan 

a. Pengertian jurnal penjualan 

Kegiatan penjualan yang terjadi dalam perusahaan dagang 

meliputi penjualan barang dagangan dan barang lain yang dijual 

baik secara kridit maupun tunai. Penjualan secara kridit dicatat 

dalam jurnal khusus yaitu jurnal penjualan. 

b.  Mencatat transaksi dalam jurnal pembelian 

Untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan secara kridit 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

1. Jika transaksinya hanya terdiri dari penjualan barang dagangan, 

pencatatanya dapat dilakukan ke dalam jurnal penjualan dengan  

bentuk satu lajur jumlah atau tidak tabelaris. 
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2. Jika transaksinya terdiri dari penjualan barang dagangan dan 

barang lainnya, pencatatannya dapat dilakukan dalam jurnal 

penjualan dalam bentuk tabelaris. 

Bentuk jurnal penjualan dalam bentuk tabelaris adalah sebagai 

berikut: 

Jurnal Penjualan   No akun: ....... 

Tanggal No faktur Akun yang 
didebit 

reff Piutang (D) 
Penjualan (K) 

     

 

Sedangkan bentuk jurnal penjualan tabelaris adalah sebagai 

berikut: 

Jurnal Penjualan   No akun: ..... 

Serba-serbi 
(K) 

Tanggal No 
faktur

Akun 
yang 

didebit

reff Piutang 
(D) 

Penjualan 
(K) 

jumlah akun 
        

 

 

6. Jurnal penerimaan kas 

a. Pengertian jurnal penerimaan kas 

Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan 

untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas yang sering 

terjadi dalam perusahaan dagang meliputi penjualan barang 

dagangan secara tunai, penerimaan dari piutang, penerimaan dari 

bunga. 
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b. Mencatat transaksi ke dalam jurnal penerimaan kas 

Untuk pencatatan penerimaan hasil penjualan dicatat pada 

akun kas (D) dan penjualan (K). Jika digunakan untuk penerimaan 

hasil penjualan dicatat pada akun kas (D) dan penjualan (K), untuk 

penerimaan piutang dicatat pada akun kas (D) dan piutng (K) dan 

untuk pencatatan penerimaan bunga dicatat pada akun kas (D) dan 

bunga (K). 

Bentuk jurnal penerimaan kas adalah sebagai berikut: 

   Jurnal penerimaan kas   No akun:....... 
Debet Kredit 

Serba-serbi  
Tgl 

 
 
Ket
. 

 
Reff Kas Pot. 

Penj. Piutang Penjualan 
jumlah Reff  Akun 

          

    

7. Jurnal umum atau jurnal memorial 

a. Pengertian   

Jurnal memorial adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat 

transaksi-tansaksi yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus. 

b. Mencatat transaksi yang harus dicatat dalam jurnal memorial 

Jurnal memorial atau jurnal umum digunakan untuk mencatat 

transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus. 

Transaksi yang dicatat dalam jurnal umum biasanya meliputi retur 

pembelian, retur penjualan, pengambilan barang dagangan untuk 

keperluan keluarga dan transaksi interen. 
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Bentuk jurnal umum atau jurnal memorial adalah sebagai berikut : 

   Jurnal Umum    No akun: ...... 

Tanggal Keterangan Reff  debet kridit 

     

 

2.5 Kerangka pemikiran 

Proses pembelajaran dalam pendidikan memegang peranan yang 

sangat penting untuk menambah ilmu pengetahuan, ketrampilan dan 

penerapan konsep diri. Keberhasilan proses pembelajaran dalam dunia 

pendidikan dapat tercermin dari peningkatan mutu lulusan yang 

dihasilkannya. Untuk itu perlu adanya peran aktif seluruh komponen 

pendidikan terutama siswa yang berfungsi sebagai input sekaligus calon 

output dan juga guru sebagai fasilitator. 

Guru yang berfungsi sebagai fasilitator diharapkan mampu 

memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh siswa untuk dapat digunakan dalam 

belajar. Fungsi fasilitator akan berhasil jika dalam merancang proses belajar 

mengajar dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang sistimatis dan luwes,  

yang memungkinkan terjadinya revisi terhadap tujuan, bahan, ataupun strategi 

belajar mengajar melalui proses umpan balik yang diperoleh dari hasil 

evaluasi. 

Metode mengajar adalah sebuah teknik yang digunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat proses belajar mengajar. 

Dengan pemilihan metode pembelajaran yang baik akan muncul interaksi 

edukatif. Interaksi edukatif ini timbul bila aktivitas siswa lebih besar 
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dibandingkan dengan aktivitas guru. Untuk mencapai proses belajar yang 

idial, hendaknya digunakan variasi dalam mengunakan metode pembelajaran. 

Mata pelajaran Akuntansi di SMU adalah bersifat dasar. Ruang 

lingkup pelajaran Akuntansi di kelas 2 SMU meliputi pengertian dasar dan 

siklus Akuntansi perusahaan dagang. Dalam mempelajari siklus Akuntansi, 

pokok bahasan pencatatan transaksi merupakan bagian yang sangat penting 

yang harus dipahami oleh siswa. Hal ini disebabkan karena jika pada tahap ini 

siswa tidak bisa melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal secara baik, 

maka siswa akan mengalami kesulitan pada tahap Akuntansi berikutnya. Bila 

dibandingkan dengan catatan Akuntansi lainnya, pencatatan dalam jurnal 

diharapkan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak akan terjadi suatu 

transaksi lupa tercatat. 

Jika suatu perusahaan bertambah besar dan jenis transaksinya menjadi 

lebih banyak, jurnal umum tidak lagi mampu menampung berbagai transaksi 

yang timbul. Untuk itu diperlukan adanya tambahan jurnal khusus yang terdiri 

dari  jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal penjualan dan 

jurnal pembelian. Setiap jurnal khusus tersebut mempunyai fungsi yang 

berbeda-beda. Fungsi masing-masing jurnal khusus tersebut pada perusahaan 

dagang adalah sebagai berikut: jurnal penerimaan kas berfungsi untuk 

mencatat setiap transaksi penerimaan kas yang terjadi, jurnal pengeluaran kas 

berfungsi untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran kas yang terjadi, fungsi 

jurnal penjualan adalah untuk mencatat setiap penjualan barang dagangan 

secara kridit, sedangkan jurnal pembelian berfungsi untuk mencatat setiap 
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transaksi pembelian barang dagangan secara kridit. Keuntungan penggunaan 

jurnal khusus adalah agar dapat menghemat waktu dalam mencatat setiap 

transaksi yang terjadi dan untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam buku 

pembantu. 

Untuk melakukan pembelajaran Akuntansi harus mengingat suatu 

konsep pendidikan yang sangat mendasar. Menurut John Dewey, kelas 

merupakan merupakan cerminan masyarakat yang lebih besar dan berfungsi 

sebagai laboratorium untuk belajar kehidupan nyata. Kerja kelompok 

kooperatif, merupakan dasar dimana masyarakat demokratis dapat dibangun. 

Pembelajaran kooperatif akan membantu mengembangkan tingkah laku 

kooperatif dan hubungan yang lebih baik diantara mereka. 

Suatu kelas yang mengunakan setting kelas kooperatif, siswanya lebih 

banyak belajar dari teman-teman satu kelompok daripada dari guru. 

Konsekuensinya  pengembangan komunikasi yang efektif seharusnya tidak 

ditinggalkan demi kesempatan belajar itu. 

Pembelajaran kooperatif secara bersama-sama membantu siswa dalam 

pembelajaran akademik mereka. Siswa lebih memiliki kemungkinan 

mengunakan tingkat berfikir yang lebih tinggi selama ataupun setelah diskusi 

dalam kelompok kooperatif tipe STAD daripada mereka yang belajar secara 

individual atau kompetitif. Materi yang dipelajari siswa akan melekat untuk 

periode yang lama. 

Pembelajaran klasikal yang selama ini digunakan adalah mengunakan 

pembelajaran konvensional. Pembelajaran konvensional terdiri dari metode 
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ceramah yang divariasikan dengan metode latihan, metode diskusi, metode 

tanya jawab dan lain-lain. Metode ini tidak senantiasa jelek bila 

penggunaannya betul-betul dipersiapkan dengan baik, didukung dengan alat 

dan media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaan. 

Pemilihan metode pembelajaran yang dianggap baik diharapkan 

mampu meningkatkan prestasi belajar yang baik pada siswa. Peningkatan 

prestasi belajar ini dilihat dari kemampuan siswa dalam menguasai materi 

yang telah diajarkan. Dengan menggunakan alat ukur berupa hasil tes.  

Pembelajaran Akuntansi di kelas II SMU diharapkan dapat 

memampukan siswa untuk menganalisis transaksi keuangan yang terjadi, 

kemudian dapat membedakan apakah transaksi tersebut masuk sisi debet atau 

kridit dan pada akhirnya dapat memasukkan transaksi-tansaksi tersebut ke 

dalam kolom-kolom jurnal khusus. Pembelajaran Akuntansi sangat cocok bila 

diterapkan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD. Melalui pembelajaraan 

kooperatif tipe STAD, diharapkan siswa akan memiliki keterampilan 

bekerjasama, selain itu juga diharapkan akan timbul keterampilan-

keterampilan bersosialisasi, keterampilan berbagi, keterampilan berperan serta 

dalam kelompok dan keterampilan pembangun identitas kelompok dan rasa 

kesetiakawanan antar anggota. 

Keterampilan bersosialisasi, dalam hal ini melibatkan suatu perilaku 

yang menjadikan sebuah hubungan sosial berhasil dan memungkinkan 

seseorang bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, 

tanpa mempersoalkan adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki tiap-tiap 
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individu. Sedangkan keterampilan berbagi, meliputi hal berbagi waktu dan 

bahan. Hal ini akan mencegah kemungkinan siswa untuk merasa dirinya 

menjadi bos atas siswa lainnya, berbicara tanpa henti dan mengerjakan sendiri 

seluruh pekerjaan kelompoknya. 

Keterampilan berbagi pada nantinya mengarahkan siswa untuk 

menguasai keterampilan berperan serta dalam kelompok. Keterampilan 

berperan serta dalam kelompok bertujuan melatih agar sejumlah siswa tidak 

mendominasi kegiatan kelompoknya, sedangkan sebagian siswa lainnya 

bersikap pasif. Langkah yang diajarkan dalam kelompok kooperatif tipe STAD 

adalah menyakinkan agar siswa-siswa yang pemalu dimasukkan dalam 

kelompok yang terdiri dari siswa yang mempunyai keterampilan sosial yang 

baik, sehingga diharapkan mereka nantinya mampu belajar menampilkan 

tanggungjawab yang sama dalam melaksanakan tugas dan akan membentuk 

identitas kelompok yang tangguh dan rasa kesetiakawanan antar anggota. 

Penguasaan keterampilan dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD 

seperti keterampilan bekerjasama, bersosialisasi, berbagi, berperan serta aktif 

dalam kelompok dan membengun investigasi kelompok dan rasa 

kesetiakawanan anggota harus selalu dipupuk untuk dapat meningkatkan 

keberhasilan pembelajaran Akuntansi. Penguasaaan keterampilan tersebut, 

akan mendorong setiap anggota kelompok untuk saling bergantung satu 

dengan yang lainnya melalui tugas-tugas kelompoknya, sehingga setiap butir 

soal dalam pokok bahasan Akuntansi dapat dipecahkan secara bersama-sama. 

Seluruh keberhasilan ataupun kegagalan anggota kelompok adalah 



 41

tanggungjawab bersama seluruh anggota kelompok. Seluruh anggota 

kelompok dituntut dapat saling bahu membahu membantu  bila ada anggota 

kelompoknya yang belum mengerti tentang pokok bahasan pencatatan 

transaksi perusahaan dagang seperti bagaimana cara menganalisis setiap 

transaksi yang terjadi, belum mampu membedakan setiap sisi debet dan kridit 

dan mengalami kesulitan dalam memasukkan setiap transaksi ke kolom-kolom 

jurnal khusus.  

 Dari uraian di atas untuk mempermudah pemikiran tersebut 

digunakan model skema sebagai berikut : 

Skema 4: Kerangka Berfikir 
 

 

 

 

 

 
2.6 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul.  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Adanya perbedaan Prestasi belajar Akuntansi antara yang mengunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode pembelajaran 

ceramah.  

Metode pembelajaran 
kooperatif tipe STAD 

Prestasi belajar 

Prestasi belajar Metode pembelajaran 
ceramah 

Siswa Dibandingkan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini akan dibahas metode penentuan objek, penelitin,  

metode pengumpulan data serta analisis data. 

3.1 Metode Penentuan Objek Penelitian 

3.1.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan  individu yang menjadi subjek penelitian 

(Arikunto 2002: 109). Sedang menurut Sudjana (1996: 6) populasi adalah totalitas 

semua nilai yang mungkin, hasil penghitungan ataupun pengukuran, kuantitatif 

maupun kualitas mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan 

yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II semester I 

SMU Negeri 7  Purworejo, yang berjumlah 320 siswa dan yang tersebar 

dalam  yang berasal dari kelas II.1 sampai dengan kelas II.8  

 

3.1.2 Sampel 

Sampel  adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto 

2002: 109) sebagai wakil dari populasi maka sampel harus benar-benar dapat 

diwakili. 

Sampel dalam penelitian ini hanya diambil dari 2 kelas saja dengan 

mengunakan teknik One Stage Cluster Random Sampling. One Stage Cluster 

Random Sampling adalah pengambilan sampel secara random atau acak sesuai 
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dengan kelas yang ada (Arikunto 2002:119). Cara yang digunakan untuk 

menentukan sampel adalah dengan cara undian. 

Teknik One Stage Cluster Random Sampling digunakan dalam 

menentukan sampel penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut : 

a. Siswa diajarkan oleh guru yang memiliki kemampuan profesional relatif sama . 

b. Siswa yang menjadi obyek penelitian duduk dalam kelompok yang sama. 

c. Siswa mendapatkan meteri Akuntansi berdasarkan kurikulum yang sama. 

Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah kelas II.2 sebagai 

kelompok kontol dan kelas II.3 sebagai kelompok eksperimen. 

 

3.1.3 Variabel penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau yang menjadi perhatian (Arikunto 

2002:99). Dalam penelitian ini ada dua macam variabel yaitu variabel metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (X1) dan variabel metode pembelajaran 

konvensional (X2). 

 

3.1.4 Rancangan Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Menurut Arikunto (2002:82), metode eksperimen adalah 

merupakan salah satu metode yang paling tepat untuk mengetahui faktor-

faktor yang menyebabkannya. 

Desain pelakuan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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Skema 5: Tahap-tahap Pembelajaran Kelompok Eksperimen. 

Kelompok Eksperimen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Hartati 1998:11-12)  

Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok 

Guru menerangkan konsep pelajaran 

Guru memberi tugas untuk dibahas oleh kelompok dan guru mengingatkan siswa 
agar siswa tetap bekerja dalam satu kelompok sampai tugas selesai dan bekerja 

dengan keterampilan kooperatif yang dikembangkan 

Kelompok 1 Kelompok 2 Kelompok 3 Kelompok 4 

Guru mengumpulkan tugas siswa dan memberi kunci jawaban soal latihan 

Guru melakukan evaluasi 

Penghtungan skor 
individu 

Penghitungan skor kelompok 
untuk menentukan 

penghargaan kelompok 

Guru memberikan soal mandiri 

Hasil pekerjaan ditukarkan dengan anggota tim lain 
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Skema 6: Tahap-tahap Pembelajaran Kelompok Kontrol. 

Kelompok Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : (Sudirman,dkk 1992: 115) 

 

 Waktu penelitian adalah satu bulan dengan tiga kali periode tatap 

muka. Dimana peneliti terjun langsung untuk mengajar di kelas 

eksperimen dan kontrol. 

 Variabel kontrol dan eksperimen sebelum penelitian perlu 

dilakukan usaha penyepadanan yaitu meliputi usaha-usaha sebagai berikut: 

1. Mengunakan uji statistik yang meliputi uji mean maching, varian 

meaching, dan t meaching.   

2. Menggontrol faktor-faktor pengganggu 

Penelitian dapat dilaksanaakan bila faktor-faktor yang perlu dikontrol 

telah ditetapkan dan sejauh mungkin dilakukan pengendalian terhadap 

faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor pengganggu tersebut adalah: 

Guru menjelaskan materi di depan kelas 

Guru memberikan  tugas latihan soal 

Guru mengumpulkan hasil latihan soal 

Guru melakukan evaluasi 

Penghitungan skor individu 

Guru membuat kondisi belajar yang baik 
sebelum PBM dimulai dan mempersiapkan 

materi yang diajarkan 
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a. Faktor guru 

Metode-metode yang akan diujicobakan harus dipersiapkan secara 

matang dan kemudian dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. 

b. Faktor motivasi 

Butir-butir soal latihan disusun dengan baik, sehingga butir soal 

yang tersusun. Butir soal yang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu 

mudah, ini akan memotivasi siswa untuk mau belajar memecahkan 

soal latihan tersebut. 

c. Faktor jam pelajaran  

Suatu penelitian dapat dikotori oleh faktor waktu pelajaran. Dalam 

penelitian ini dipilih waktu pelajaran mulai jam pertama untuk 

kelas eksperimen dan mulai jam ke tiga untuk kelas kontrol. Hal 

yang menjadi pertimbangan pemilihan jam penelitian ini adalah 

pada jam pertama dan ketiga, siswa masih dalam keadaan segar 

dalam berfikir. Lamanya jam pelajaran sama yaitu dua jam 

pelajaran. 

d. Faktor lingkungan 

Ruang kelas yang digunakan untuk eksperimen dipilih sedemikian 

rupa sehingga pengaruh panas sinar matahari dan gangguan-

gangguan luar seperti akibat kunjungan-kunjungan, latihan-latihan, 

keributan yang berasal dari kelas lain dan intrupsi-intrupsi dapat 

diseimbangkan. 
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3.2 Metode dan Alat Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini 

adalah: 

3.2.1 Menyusun Perangkat Tes 

1. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang 

identitas dari siswa yang menjadi sampel dan populasi penelitian. Dalam hal 

ini data yang diperoleh adalah daftar nama siswa-siswa kelas II semester I, 

dan daftar nilai raport bidang studi Ekonomi pada pokok bahasan kelas I 

semester II SMU Negeri 7 Purworejo. 

2. Metode tes 

Metode tes digunakan untuk mendapatkan data besarnya 

prestasi belajar Akuntansi pada pokok bahasan pencatatan transaksi 

pada perusahaan dagang kelas II semester I SMU Negeri 7  Purworejo 

antara siswa yang diajarkan dengan metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dan metode konvensional ceramah. 

3.2.2 Analisis Perangkat  Tes 

Setelah perangkat disusun, maka soal tersebut diujicobakan dan 

hasilnya dicatat. Dalam penelitian ini tes ujicoba di ujicobakan ke kelas III 

IPS 1 dengan asumsi anak-anak di kelas III IPS 1 telah mendapatkan 

materi tersebut sehingga akan mudah menentukan apakah butir soal 

tersebut valid, reliabel, memenuhi indeks kesukaran dan memenuhi daya 

pembeda soal atau tidak. 

1. Validitas 
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Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan suatu instrumen (Arikunto 2001:144). Menurut  

Arikunto (2001:65) bahwa suatu tes dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang hendak diukur. 

Cara menghitung validitas butir soal tes dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor total dengan 

menggunakan rumus rpbis: 

q
p 

S
M - M

  r
t

tp
pbis =  

 

Keterangan : 

rpbis =   koefisien korelasi biserial 

Mp     = rata-rata  skor  dari  subyek  yang  menjawab benar bagi item 

yang dicari validitasnya 

Mt =  rata-rata skor total 

St =  standar deviasi dari skor total 

p =  proporsi siswa yang menjawab benar 

q =  proporsi siswa yang menjawab salah 

  

Hasil perhitungan rpbis dikonsultasikan pada tabel kritis rpbis 

dengan taraf signifikan 5%. Jika rpbis > rtabel maka item soal tersebut 

valid (Arikunto 2001:79). 

Berdasarkan hasil tes uji coba  penelitian pada lampiran 22 

diketahui bahwa ada 41 butir soal yang valid karena memiliki harga rxy 

> rtabel = 0,312 untuk α = 5% dengan N = 40. Adapun butir soal yang 
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valid tersebut adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

36, 37,  39, 41, 42. 43, 44 dan 45 sedangkan butir soal yang tidak valid 

karena memiliki harga rxy < rtabel = 0,312 untuk α = 5% dengan N = 40 

ada sebanyak 4 butir yaitu nomor 28, 35, 38 dan 40 dan kemudian 

keempat butir soal tersebut dieliminir. 

2. Reliabiltias 

Dalam penelitian ini reliabilitas diukur dengan menggunakan 

rumus yang dikemukakan oleh Kurder dan Richardson karena alat 

evaluasi yang digunakan berbentuk tes obyektif pilihan ganda dan 

menurut Arikunto (2001:103) rumus K-R 20 ini cenderung 

memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumus yang 

lain. 

Rumus K-R. 20 yang dikemukakan oleh Kuder dan Richardson 

tersebut adalah: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Σ
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= 2

2

11 S
pq - S 

1 -n 
n  r  

Keterangan : 

r11  = reliabilitas tes secara keseluruhan 

n  = banyaknya butir soal 

p  = proporsi subjek yang menjawab item benar 

q = 1 – p = proporsi subjek yang menjawab item salah 

S  = simpangan baku 

Σpq = jumlah perkalian antara p dan q 

(Arikunto 2001:100) 
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Setelah r11 diketahui kemudian dibandingkan dengan harga                    

r product moment. Apabila r11> rtabel maka dikatakan instrumen 

tersebut reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan reliabilitas pada lampiran 24 

diperoleh harga r11 = 0,8855 > rtabel = 0,312 untuk α = 5% dengan N = 

40. Dengan demikian instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan 

untuk penelitian. 

3. Taraf Kesukaran 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu 

sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak 

mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya 

(Arikunto 2001:207). Untuk mengetahui tingkat kesukaran butir soal  

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

IK = 
BA

BA

JSJS
JBJB

+

+
 

 Keterangan: 

IK  =   Indeks Kesukaran 

JBA = Jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada        

kelompok atas 

JBB = Jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada 

kelompok bawah 

JSA = Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB = Banyaknya siswa pada kelompok bawah   
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Indeks kesukaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

IK = 0,00 adalah soal terlalu sukar 

0,00 < IK < 0,30 adalah soal sukar 

0,30 < IK < 0,70 adalah soal sedang 

0,70 < IK < 1,00 adalah soal mudah 

(Eman Suherman 1990:213) 

Berdasarkan uji tingkat kesukaran soal menunjukkan bahwa 

butir soal yang memiliki kategori mudah ada 11 butir soal yaitu nomor 

1, 2, 5, 14, 19, 23, 27, 35, 39, 42 dan 45, butir soal yang termasuk 

kategori sedang ada 25 butir soal yaitu nomor 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 

17, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43 dan 44, 

sedangkan butir soal yang termasuk kategori sukar ada 9 butir soal 

yaitu nomor  3, 4, 8, 11, 16, 18, 22, 30, dan 32. 

4. Daya pembeda 

Menurut Arikunto (2001:211) yang dimaksud dengan daya 

pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang 

bodoh (berkemampuan rendah). 

Dalam penelitian ini untuk menghitung daya beda 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

DP = 
A

BA

JS
JBJB −                         

      Keterangan : 
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DP = Daya pembeda soal 

JBA = Jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada  

kelompok atas 

JBB =  Jumlah siswa yang menjawab benar pada butir soal pada  

kelompok bawah 

JSA =  Banyaknya siswa pada kelompok atas 

 

Klasifikasi daya beda dalam penelitian ini adalah: 

DP = 0,00 adalah sangat jelek 

0,00 < DP <  0,20 adalah jelek 

0,20 < DP < 0,40 adalah cukup 

0,40 < DP < 0,70 adalah baik 

0,70 < DP < 1,00 adalah sangat baik 

(Eman Suherman 1990:202) 

 

Berdasarkan hasil uji daya beda soal menunjukkan bahwa butir 

soal yang memiliki daya beda soal baik ada 6  soal-soal yaitu soal 

nomor 3, 8, 25, 26, 29, dan 41, butir soal yang memiliki daya beda 

cukup ada  31 soal yaitu soal nomor 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 

dan 45, sedangkan butir soal yang memiliki daya beda jelek ada 8 soal  

yaitu nomor 10, 14, 19, 21, 23, 28, 31, dan 38.  

Kriteria dalam menentukan butir soal yang dapat digunakan 

untuk pengambilan data yaitu butir soal tersebut harus valid dan daya 
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beda soalnya tidak jelek. Dengan demikian berdasarkan hasil di atas 

maka yang dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian ada 

sebanyak 35 butir yaitu soal nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  11, 12, 13, 

15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 

42, 43, 44, dan 45. Selanjutnya butir soal ini penomorannya diurutkan 

kembali dan dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian. 

 

3.2.3 Metode Analisis Data 

1. Pengujian tahap awal 

Sebelum suatu penelitian  dilakukan terlebih dahulu diadakan matching 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol “diseimbangkan”  

lebih dahulu sehingga kedua duanya berangkat dari titik yang sama 

(Sutrisno Hadi 1992 :475). Penyepadanan ini dapat dilakukan dengan 

Matched Group Design atau M-G. 

Dalam penelitian ini, matching dilakukan terhadap nilai hasil 

belajar siswa yang diambil dari nilai pre test. 

Pola M-G terdiri dari tiga langkah yaitu : 

a. Mean matching 

Mean matching adalah persamaan dari kelompok yang turut 

dalam eksperimen yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

Apabila mean kedua kelompok itu sama atau hampir sama, maka 

dikatakan data telah di matching. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 
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e

e
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X
M ∑=  

k
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k n

XM ∑=  

b. Varian matching  

Varian matching digunakan untuk mempersamakan antara 

varian dari kedua kelompok. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

k

b
kb V

V
)1n,1n(f =−−  

Keterangan : 

Vb  : varians yang lebih besar 

Vk : varians yang lebih kecil 

nb : jumlah subyek yang mempunyai varians besar 

nk : jumlah subyek yang mempunyai varians kecil 

(Sutrisno Hadi 1992 :477) 

Hasil perhitungan yang dilakukan terhadap data yang ada 

dibandingkan dengan nilai F tabel distribusi F dengan taraf signifikansi 

5% sehingga dapat diketahui apakah varian-varian tersebut berbeda 

atau tidak. Jika Fdata< Ftabel maka dikatakan kedua kelompok berasal 

dari populasi yang sama. 

c. t-matching 

t-matching merupakan perpaduan antara mean matching dengan 

varian matching. Rumus yang digunakan dalam t-matching adalah 

sebagai berikut : 
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MeSDMkSD
MeMkt

22 +

−
=  

derajat kebebasan dalam rumus ini adalah nk + ne –2 dengan: 

1n
MSD

MeSD,
1n
kSDMSD

e

e
2

2

k

2

k
2

−
=

−
=  

Keterangan : 

Mk : mean kelompok kontrol 

Me : mean kelompok eksperimen 

SD2Mk : variance matching kelompok kontrol 

SD2Me : variance matching kelompok eksperimen 

nk : banyaknya anggota kelompok kontrol 

ne : banyaknya anggota kelompok eksperimen 

(Sutrisno Hadi 1992 :480) 

Nilai t data ini dikonsultasikan dengan t tabel dengan derajat 

kebebasan dk = n1 + n2 – 2. Jika t data lebih besar daripada t tabel 

maka kedua kelompok telah sepadan. 

2. Pengujian tahap akhir 

a.    Uji Normalitas 

Untuk mengetahui data yang dianalisa berdistribusi normal atau 

tidak. Digunakan rumus Chi-Kuadrat. 

x2 = 
i

2
i

1i
E

)E-Oi(k

∑
=

 

Keterangan : 

X2 : Chi kuadrat 

Ei : frekuensi yang diharapkan 
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Oi : frekuensi pengamatan 

Jika X2 hitung < X2 tabel dengan derajat kebebasan dk k-3 maka data 

berdistribusi normal. 

(Sudjana 1996: 273) 

b. Uji homogenitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelompok 

memiliki tingkat varians data yang sama atau tidak. Untuk menguji 

kesamaan dua varians data dari kedua kelompok rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

F = 
kecilvarian ter
besarvarian ter  

(Sutrisno  Hadi 1992 : 479) 

Nilai F yang diperoleh dari perhitungan dikonsultasikan dengan F 

tabel yang mempunyai taraf signifikansi = 5%. Ho diterima jika Fhitung 

< Ftabel dan H0 ditolak jika F hitung > F tabel. 

c. Uji Hipotesis 

Untuk menguji perbedaan rata-rata maka pasangan hipotesis yang 

akan diuji yaitu: 

Ho : μ1 = μ2  

Ho : μ1 = μ2  

Maka digunakan rumus : 

t = 

21

21

11
nn

s

xx

+

−
  

dengan: 
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s2 = ( ) ( )
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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: 

2

2
2

1

2
1

n
s

n
s

xx   t' 21

+

−
=   

(Sudjana 1996: 241) 

Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho jika diperoleh: 

21

2211

ww
twtw  t'

+
+

>     

 

Dengan  

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 eksperimen 

2x : Nilai rata-rata kelompok kontrol 

s1
2 : varians data pada kelompok eksperimen 

s2
2 : varians data pada kelompok kontrol 

n1 : banyaknya subyek pada kelompok eksperimen 
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n
s

x
 t 0μ−

=

n2 : banyaknya subyek pada kelompok kontrol 

d. Uji ketuntasan hasil belajar 

Setelah melalui tahap awal dan tahap akhir, maka dilanjutkan 

dengan uji ketuntasan belajar yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

suatu metode pengajaran berperan dalam meningkatkan pemahaman 

siswa terhadap suatu materi pelajaran secara tuntas, sehingga metode 

tersebut dikatakan efektif. Seorang siswa dikatakan tuntas belajar 

apabila siswa tersebut telah mencapai nilai standar yaitu telah 

mencapai daya serap  lebih dari atau sama dengan 6,5. Jika siswa 

tersebut tidak mencapai nilai 6,5 maka siswa tersebut dikatakan tidak 

tuntas belajar sehingga perlu perbaikan dan pengayaan. Untuk 

mengetahui ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

X  : Nilai rata-rata kelompok eksperimen 

μo: Nilai rata-rata standar 

s   : Standar deviasi 

Terima Ho jika  t hitung  > t1-α( n-1)      

(Sudjana 1996: 193) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Analisis Tahap Awal 

1. Mean Meching 

Dalam mencari mean dimaksudkan untuk mencari persamaan 

rata-rata kedua kelompok. Dari perhitungan pada lampiran 27 

diperoleh rata-rata nilai pre test pada kelompok eksperimen yaitu 

36,83 dan rata-rata nilai pre test  pada kelompok kontrol yaitu 38,73. 

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa hampir ada kesepadanan rata-

rata nilai pre test dari kedua kelompok. 

2. Varian Meching 

Varian meching ini dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan 

varian kedua kelompok. Dari hasil perhitungan uji kesamaan varian 

pada lampiran 27 diperoleh Fhitung = 1,366 < F0,05 (39:39) = 1,89. Karena 

Fhitung < Ftabel  sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 

tidak berbeda variannya. 

3. t  Meching 

Perhitungan t meching ini dimaksudkan untuk mengetahui 

kesamaan rata-rata nilai pre test dari kedua kelompok. Dari 

perhitungan pada lampiran 27 diperoleh hasil yaitu thitung  = -0,983. 
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Pada taraf signifikasi 5% dengan dk = 40+40-2 = 78 diperoleh  

F(0,05)(78) = 1,99. Dengan demikian diketahui bahwa thitung < ttabel dan 

terletak pada daerah penerimaan –1,99 < t < 1,99. Hal ini menunjukkan 

bahwa kedua kelompok homogen yaitu tidak berbeda nilai rata-rata pre 

testnya atau dapat dikatakan bahwa kedua kelompok memiliki 

kesepadanan dalam kemampuan awal. Kemampuan awal yang 

homogen ini memungkinkan kedua kelompok dapat dibandingkan 

secara langsung. Bila kedua kelompok tidak dalam keadaan homogen, 

maka sampel harus dihomogenkan terlebih dahulu dengan 

mengunakan asumsi-asumsi. 

 

4.1.2 Analisis Tahap Akhir 

1. Uji normalitas data prestasi belajar siswa  

Uji kenormalan data prestasi belajar Akuntansi siswa pada 

kelompok eksperimen yaitu yang menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD diperoleh harga χ2
hitung =  3,0198 dan hasil uji 

kenormalan data prestasi belajar Akuntansi siswa pada kelompok 

kontrol diperoleh χ 2
hitung =  4,5283, sedangkan χ 2

(0,95)(3) = 7,81. Karena 

X2
hitung < X 2

tabel, maka data prestasi belajar Akuntansi siswa pada 

kelompok eksperimen dan kelompok  kontrol tersebut berdistribusi 

normal.  Uji normalitas merupakan uji pra syarat analisis t test. Apabila 

data yang diperoleh berdistribusi normal, maka mengunakan uji t dapat 

dipertanggungjawabkan dan kemudian dapat digunakan statistik 

parametrik untuk pengujian hipotesisnya. .Demikian juga jika data 
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tidak berdistribusi normal, maka untuk pengujian hipotesis harus 

digunakan statistik non parametrik. 

2. Uji kesamaan dua varians nilai hasil belajar 

Hasil uji kesamaan dua varians data prestasi belajar Akuntansi 

siswa kelas II semester 1 SMU Negeri 7 Purworejo yang menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan yang menggunakan 

metode pembelajaran ceramah dalam pokok  bahasan pencatatan 

transaksi perusahaan dagang memperoleh Fhitung =  1,1841 sedangkan 

F(0,025)(39:39) = 1,89. Karena Fhitung < F(0,025)(39:39) berarti tidak ada 

perbedaan (ada kesamaan) dua varians data prestasi belajar Akuntansi 

antara kelompok ekpserimen dengan kelompok kontrol. Dengan 

adanya kesamaan antara dua varian dari dua kelompok tersebut, maka 

maka uji t dapat dilakukan untuk uji hipotesis. Rumus uji t yang 

digunakan ketika kedua kelompok mempunyai varian yang sama 

adalah uji dua pihak. Sedangkan jika kedua varian berbeda, digunakan 

rumus uji satu pihak. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran 31. 

3. Uji perbedaan rata-rata prestasi belajar siswa 

  Rata-rata prestasi belajar Akuntansi siswa pada kelompok 

eksperimen yaitu yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD adalah 67,5 dan pada kelompok kontrol yaitu yang 

menggunakan metode pembelajaran ceramah adalah 58,88. Setelah 

dilakukan analisis data dengan menggunakan uji t diperoleh thitung = 

4,944. Sedangkan t(0,975)(78) = 1,99. Karena thitung > t(0,975)(78) maka dapat 
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disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar kelompok eksperimen 

lebih baik daripada kelompok kontrol atau rata-rata prestasi belajar 

siswa mata pelajaran Akuntansi yang menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD lebih baik daripada prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Akuntasi yang menggunakan metode 

ceramah. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 32. 

4. Uji ketuntasan hasil belajar Siswa 

Berdasarkan hasil uji ketuntasan hasil belajar siswa yang 

mendapatkan pengajaran dengan metode koperatif tipe STAD pada 

lampiran diperoleh harga thitung = 2,13 > ttabel =1,68. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar siswa yaitu 67,5 telah 

mencapai ketuntasan belajar yaitu lebih besar dari 65. 

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe STAD cukup efektif untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa dan dengan metode ini mampu 

mengantarkan siswa mencapai ketuntasan hasil belajar siswa dengan 

mendapatkan rata-rata hasil belajar lebih dari 65. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis tahap awal yang berupa analisis nilai 

pre test dapat diketahui bahwa kedua kelompok hampir mempunyai 

kesamaan kemampuan rata-rata dan tidak mempunyai perbedaan varian 

yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok 
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mempunyai keadaan awal yang sama. Namun setelah kedua kelompok 

tersebut diberikan perlakuan yang berbeda yaitu kelompok eksperimen 

diberikan pelajaran dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD 

dan kelompok kontrol diberikan pembelajaran dengan metode 

konvensional ceramah, maka pada akhirnya ditemukan dengan perbedaan 

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akuntansi pada pokok bahasan 

pencatatan transaksi perusahaan dagang di kelas II semester I SMU Negeri 

7 Purworejo. 

Strategi pembelajaran dengan mengunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dinilai lebih efektif meningkatkan keberhasilan 

dalam mempelajari mata pelajaran Akuntansi pokok bahasan pencatatan 

transaksi perusahaan dagang. Informasi hasil pengajaran kooperatif tipe 

STAD telah mampu memberikan gambaran yang jelas kepada siswa 

sehingga siswa dapat memahami materi pelajaran yang diajarkan melalui 

diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. 

Secara umum penerapan pembelajaran kooperatif  tipe STAD 

hampir sama dengan belajar kelompok biasa yang selama ini sering 

digunakan dalam proses belajar mengajar. Hal yang membedakan adalah 

adanya skor perkembangan pada pembelajaran kooperatif tipe STAD yang 

penghitungannya berdasarkan skor dasar yang diperoleh siswa saat tes 

mandiri. Skor perkembangan yang diperoleh setiap siswa bisa saja 

mengalami kenaikan ataupun penurunan tergantung kemampuan siswa 

dalam memahami materi yang sedang diajarkan. Besarnya skor rata-rata 

tiap kelompok akan menentukan tim mana yang terbaik dan untuk 
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menentukan besarnya tingkat penghargaan setiap kemajuan masing-

masing kelompok STAD. Tujuan penghitungan skor perkembangan ini 

adalah untuk meningkatkan motivasi setiap anggota kelompok untuk 

menyumbangkan kemampuannya guna kemajuan prestasi kelompoknya. 

Dari pengamatan yang dilakukan selama penelitian berlangsung, 

ditemukan ada beberapa masalah yang terjadi yaitu meliputi masalah 

alokasi waktu dan penurunan prestasi kelompok. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD teryata membutuhkan waktu yang 

cukup lama dibandingkan pada pembelajaran dengan metode ceramah. 

Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran kooperatif siswa 

diharapkan untuk aktif dalam proses belajar mengajar sehingga diperlukan 

waktu yang cukup lama untuk mengkondisikan siswa untuk memahami  

metode pembelajaran kooperatif  tipe STAD yang sedang diterapkan. 

Selain itu juga diperlukan sosialisasi tentang keterampilan-keterampilan 

kooperatif seperti adanya interdependensi yaitu saling ketergantungan 

yang positif pada saat bekerja kelompok, keterampilan saling berinteraksi 

promotif (saling mendorong) dan keterampilan interpersonal yang relevan 

seperti mendengarkan secara aktif saat teman lain ataupun guru sedang 

berbicara, mendorong teman lain untuk berpartisipasi dan saling berbagi 

tugas dalam kelompok. Dalam hal ini peranan guru sebagai fasilitator 

yang memberikan motivasi, memberikan bimbingan dan petunjuk 

memang memerlukan waktu yang lebih banyak jika dibandingkan dengan 

aktivitas guru untuk ceramah atau memberikan informasi. 

Walaupun secara umum metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD cukup efektif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata 

pelajaran Akuntansi pokok bahasan pencatatan transaksi perusahaan 



 63

dagang , akan tetapi dalam skor perkembangan kelompok-kelompok 

STAD menunjukkan adanya penurunan prestasi belajar. Hal ini disebabkan 

oleh tingginya tingkat kesulitan soal pada pokok bahasan yang dipelajari, 

sehingga semakin sulit bagi siswa untuk dapat memahami konsep yang 

sedang dibahas dalam kelompok tersebut. Selain itu juga adanya faktor 

kekurang siapan siswa untuk menentukan konsep sendiri dalam proses 

pembelajaran yang semakin komplek tetapi meskipun demikian 

penurunan prestasi kelompok tersebut bisa menjadi motivasi siswa untuk 

semakin besar rajin belajar guna menghadapi post test.  
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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1  Simpulan 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, pengajuan hipotesis 

dan analisis data penelitian, maka dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Adanya perbedaan prestasi belajar Akuntansi antara siswa yang diajar 

mengunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan metode 

pembelajaran ceramah dalam pokok bahasan pencatatan transaksi 

perusahaan dagang pada siswa kelas II semester I SMU Negeri 7 

Purworejo. Hal ini dapat dilihat dari hasil perolehan t hitung = 4,944 

sedangkan t tabel =1,99 sehingga Ha  diterima. Terjadinya perbedaan prestas 

belajar Akuntansi ini dikarenakan pada pembelajaran kooperatif tipe 

STAD, siswa dikondonsikan untuk berperan aktif menyumbangkan prestasi 

belajarnya untuk kemajuan kelompoknya. 

2. Metode pembelajaran kooperatif tipe STAD terbukti lebih meningkatkan 

prestasi belajar siswa dibandingkan dengan pembelajaran yang 

mengunakan metode ceramah. Hal ini didukung adanya kondisi dimana 

siswa lebih cepat memahami materi yang diajarkan dengan cara berdiskusi 

dengan teman sebayanya dalam satu kelompok. 

 

 

 



 64

5.2  Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan saran-

saran sebagai berikut. 

1. Pihak sekolah diharapkan bersedia mengunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD sebagai salah satu alternatif variasi metode  

pembelajaran dalam mata pelajaran Akuntansi ataupun mata pelajaran 

lainnya sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dan 

kemampuan siswa dalam bersosialisasi. 

2. Guru diharapkan semakin meningkatkan kreatifitasnya dalam menciptakan 

suatu situasi yang mampu membangkitkan motivasi siswa untuk belajar 

dan bekerjasama antar sesama anggota kelompoknya dengan cara 

mengadakan variasi pembelajaran kooperatif tipe STAD, misalnya berupa  

mengadakan permainan antar kelompok STAD sehingga akhirnya dapat 

ditentukan  penghargaan bagi kelompok yang unggul. 

3.  Bagi pihak sekolah, pihak lembaga terkit lainnya dan peneliti berikutnya 

diharapkan bisa mengadakan penelitian lanjutan dengan mengambil 

populasi yang lebih besar dan dengan materi yang lainnya sehingga 

diperoleh simpulan yang lebih luas untuk semakin mengembangkan 

metode pembelajaran di Indonesia. 
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