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SARI 

 

 

SAPUTRA, ILHAM JOKO.2011.” Studi Komparasi Antara Metode 

Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw dengan Metode Ceramah Bervariasi 

Terhadap Hasil Belajar Akuntansi Materi Jurnal Penyesuaian Pada Siswa 

Kelas XI IPS Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi Tahun Ajaran 

2010/2011”. Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing I : Drs. Subowo, M.Si. Pembimbing II : 

Rediana Setiyani, S.Pd, M.si.  

 

Kata Kunci: Metode Ceramah Bervariasi, Metode JIGSAW, Hasil belajar. 
Hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor yang dibahas dalam penelitian ini adalah faktor eksternal yaitu 

metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam 

penelitian ini adalah metode kooperatif JIGSAW dan metode Ceramah bervariasi. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Adakah perbedaan hasil belajar 

akuntansi antara penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe JISAW dengan 

metode pembelajaran Ceramah bervariasi materi jurnal penyesuaian pada siswa 

kelas XI IPS MAN  Purwodadi. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 

perbedaan hasil belajar antara penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe 

JIGSAW dengan metode pembelajaran Ceramah bervariasi pada siswa kelas XI 

IPS Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwodadi.  

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS MAN Purwodadi 

yang berjumlah 90 siswa. Dari populasi tersebut seluruhnya akan digunakan 

sebagai sampel, hal ini disebabkan karena populasi kurang dari 100. Sampel 

tersebut dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas XI IPS 1 sebagai kelas Eksperimen dan 

kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol. Pada kelas eksperimen diterapkan metode 

pembelajaran kooperatif tipe JIGSAW sedangkan pada kelas kontrol diterapkan 

metode Ceramah bervariasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah observasi/pengamatan, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Sedangkan 

teknik analisis data menggunakan uji t. 

Hasil perhitungan data pre-test diperoleh diperoleh t hitung sebesar 0,088 

dengan taraf signifikan 5% dan dk = 88 maka t tabel 1,67, karena t hitung < t tabel 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. Hasil perhitungan data post-test diperoleh 

thitung sebesar 4,955 dengan taraf signifikan 5% dan dk = 88 dan ttabel 1,67, 

karena t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima, hal ini berarti bahwa 

ada perbedaan rata-rata hasil post-test yang signifikan antara kedua kelas. 

  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan ada perbedaan hasil belajar 

akuntansi siswa dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

JIGSAW dengan metode Ceramah bervariasi pada pokok bahasan jurnal 

penyesuaian siswa kelas XI IPS MAN Purwodadi. Hasil belajar metode kooperatif 

tipe JIGSAW lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar metode Ceramah 

bervariasi pada pokok bahasan jurnal penyesuaian. Saran penulis bahwa guru 

perlu menambah wawasan dan pengetahuan tentang metode-metode pembelajaran 

yang inovatif sehingga proses pembelajaran akuntansi akan lebih efektif. 
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ABSTRACT 

 

SAPUTRA, JOKO. 2011.” Comparative Study Between Jigsaw Cooperative 

Learning Method and Speech Variation Method to The Result of Accounting 

Studying in Adjusting Journal Material for The IPS’ Eleventh Grade 

Students of MAN Purwodadi in the Academic Year of 2010/2011 ”. Final 

Project, Accounting Program, Economic Faculty. Semarang State 

University. Supervisors I: Drs. Subowo, M. Si. II: Rediana Setiyani, S. Pd, 

M. Si. 

  

Key word:  Learning concept, Cooperative JIGSAW's method, Learning result. 

 

Constant selection of learning method determines the success of teaching 

learning process. Since then we always know a variety of lecturing method, which 

is a teaching method that combines both lecturing and giving instructions such as 

tasks. In this research, the teacher uses cooperative method type-JIGSAW and 

varieties of lecturing methods. The purpose of the research is to find out the 

difference of learning outcome in the lesson of Service Company’s adjustment 

journal by using JIGSAW method and varieties of lecturing methods to the 

students of XI IPS MAN Purwodadi.  

This research takes in the population of 90 students from XI IPS MAN 

Purwodadi academic years of study 2010/2011. All the population will be used as 

sample, for its amaunt was less then 100.  

The result shows that the average score of the experiment group is 78.73 

meanwhile the average score of the control group is 70.93 with n1 = 45 and n2= 45 

acquired that taccount = 4,955 by reality level is 5% and dk= 88 acquired ttable =1,67,  

since taccount = 4,955 < ttable = 1,67, so Ho is refused. It means that there is a 

difference of result between teaching adjustment journal by using JIGSAW 

method and by using varieties of lecturing methods to the students of  XI IPS 

MAN Purwodadi in the academic year 2010/2011. 

Based on the research a conclusion can be drawn. The result of teaching 

adjustment journals of a service company by using cooperative method type-

JIGSAW is different from teaching it by using varieties of lecturing methods. 

Writer suggests for teachers to be more knowledgeable about innovative teaching 

methods in order to spice up the teaching and learning process to get the students 

more involved in the process so that the teaching and learning process of 

accounting will be more effective. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu aspek kehidupan yang sangat mendasar bagi 

pembangunan suatu bangsa dan negara. Dengan adanya pendidikan maka akan 

tercipta suatu masyarakat yang pintar, intelek, berkemampuan berfikir tinggi. 

Disamping itu dengan adanya pendidikan akan tercipta pula suatu sumber daya 

manusia yang berkualitas (Emildadiany, 2008:1). 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-undang Pendidikan 

Nomor 20/2003, pasal 1 ayat 1). Oleh karena itu, pembaruan pendidikan harus 

selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kemajuan 

suatu bangsa hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. 

Pendidikan yang baik adalah dimana pendidikan tersebut dapat 

menghasilhkan suatu peserta didik yang berdaya saing tinggi dan juga dapat 

menghasilkan peserta didik yang berkualitas dan kreatif. Salah satu cara untuk 

mengukur keberhasilan pendidikan, dapat kita lihat melalui hasil belajar siwa. 

Pendidikan bisa dikatakan berhasil apabila para peserta didiknya memperoleh 

hasil belajar yang baik. 
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Pada umumnya di sekolah-sekolah pada saat ini telah menerapkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menekankan keterlibatan aktif 

antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar. Dalam KTSP menuntut 

adanya partisipasi aktif dari seluruh siswa. jadi kegiatan belajar terpusat pada 

siswa, guru hanya sebagai motivator dan fasilitator agar suasana kelas menjadi 

lebih hidup (Emildadiany, 2008:2). 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar 

setelah mengalami aktivitas belajar (Anni, 2007:5). Hasil belajar siswa 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi 

factor kesehatan, minat, bakat, motivasi, perhatian, kematangan, tingkat 

intelegensi, cara belajar, dan kesiapan. Sedangkan faktor eksternal diantaranya 

adalah factor keluarga, factor sekolah, faktor metode pembelajaran, factor 

masyarakat dan lingkungan. 

Pada observasi awal yang dilakukan di MAN Purwodadi tahun pelajaran 

2010/2011 yaitu kelas XI IPS diperoleh data yang menunjukan masih banyak nilai  

siswa kurang dari ketuntasan yaitu 70,00. 

Tabel 1.1Nilai Ulangan Tengah Semester Akuntansi Siswa Kelas XI IPS MAN 

Purwodadi. 

 

Kelas 

Nilai 

rata-rata 

kelas 

Nilai di 

bawah 70 
(%) 

Nilai di 

atas 70 
(%) 

Jumlah 

siswa 

XI.IPS – 1 56,78 35 78% 10 22% 45 

XI.IPS – 2 59,13 33 73% 12 27% 45 

jumlah 115,91 68 151% 22 49% 90 

Rata-Rata 57,95 34 75,5% 11 24,5% 45 

 Sumber : Data Nilai Ulangan Tengah Semester Akuntansi 
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Nilai yang memenuhi standar ketuntasan yang ditetapkan oleh Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) Purwodadi  adalah sebesar 70. Dari tabel di atas dapat 

dilihat bahwa hanya terdapat 24,5% siswa yang telah memenuhi standar 

ketuntasan sedangkan sisanya 75,5% siswa belum tuntas. Dari percakapan dengan 

guru mata pelajaran akuntansi di sekolah tersebut, dapat diketahui hal ini 

disebabkan karena mata pelajaran akuntansi merupakan pokok bahasan baru 

dalam kelas XI dimana pada saat kelas X siswa hanya mendapatkan mata 

pelajaran ekonomi saja. Guru juga menyebutkan bahwa materi yang paling sulit 

bagi siswa adalah materi jurnal penyesuaian, dalam materi jurnal penyesuaian 

banyak sekali siswa yang nilainya masih di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan 

karena siswa sulit sekali untuk memahami materi ini, kebanyakan siswa sulit 

untuk menentukan akun-akun apa saja yang perlu disesuaikan serta siswa 

kesulitan juga untuk menentukan nama-nama akun yang masuk dalam jurnal 

penyesuaian. 

Salah satu penyebab dari masih adanya nilai siswa yang kurang adalah 

masih kurangnya tingkat kreatifitas siswa dan juga masih kurangnya tingkat 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, selain itu guru masih lebih condong 

menggunakan metode pembelajaran ceramah, sehingga para siswa merasa bosan 

dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran seperti ini berpusat pada guru yaitu 

dengan memadukan metode ceramah, tanya jawab dan tanpa ada variasi lain pada 

tiap kali mengajar. Siswa sebagai penerima dan pelaksanaan tugas dari guru yang 

merasa kurang termotivasi untuk aktif dalam pembelajaran akuntansi. Apabila 

guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya tentang materi yang 



4 

 

 

belum dipahami mereka hanya diam dan tidak mau bertanya. Maka dibutuhkan 

pengembangan metode pembelajaran guna menciptakan lingkungan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan peran aktif siswa dan meningkatkan hasil belajar bidang 

studi akuntansi.  

Menurut American Institute of Certified Public Accountants, akuntansi 

adalah seni pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran menurut cara yang berarti 

dan dinyatakan dalam nilai mata uang, semua transaksi serta kejadian yang 

sedikit-dikitnya bersifat finansial dan dari catatan itu dapat ditafsirkan hasilnya. 

Sedangkan American Accounting Assocation mendefinisikan akuntansi adalah 

proses mengidentifikasi/mengenali, mengukur, dan melaporkan informasi 

ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan 

yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut 

(Suhadimanto, 2005:2). 

Mata pelajaran akuntansi mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan menghasilkan informasi 

keuangan dan penalaran dalam materi akuntansi bersifat deduktif (dari pengertian 

akuntansi secara umum sampai laporan keuangan baik perusahaan jasa, dagang, 

maupun koperasi dan akhirnya pada analisis laporan keuangan). Tujuan pelajaran 

akuntansi adalah membekali siswa berbagai pengetahuan dan pemahaman agar 

mereka menguasai dan mampu menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip dan 

prosedur akuntansi yang benar. 

Salah satu materi pelajaran akuntansi pada kelas XI IPS adalah ayat jurnal 

penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal untuk menyesuaikan 
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angka-angka dalam neraca sisa yang masih belum memperlihatkan transaksi 

operasional perusahaan yang sesungguhnya pada akhir periode (Suhadimanto, 

2005:115). Dalam pokok bahasan jurnal penyesuaian ini, siswa dituntut untuk 

konsentrasi penuh dalam proses pembelajaran, karena untuk dapat memahami 

materi ini siswa harus benar-benar memperhatikan agar siswa tau akun-akun apa 

saja yang masuk dalam ayat jurnal penyesuaian ini. Masalah yang biasanya 

dihadapi oleh para siswa dalam mempelajari jurnal penyesuaian adalah mereka 

susah untuk menentukan akun-akun serta nama akun yang harus disesuaikan. 

Jurnal penyesuaian merupakan materi yang dianggap paling sulit oleh para siswa 

karena, akun-akun yang disesuaikan adalah akun yang bersifat tidak tetap atau 

berubah-ubah. Materi ini sangat tetap apabila menggunakan metode pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw, karena dalam mengerjakan atau memahami materi jurnal 

penyesuaian memerlukan suasana yang santai dan kondusif, serta dalam suasana 

gotong royong, sehingga siswa tidak merasa jenuh dalam proses pembelajaran. 

Dengan metode ini masalah siswa yang takut untuk bertanya pada guru juga 

terpecahkan, hal ini dikarenakan pada metode ini siswa bisa bertanya pada teman 

satu kelompoknya yang telah berdiskusi dalam kelompok ahli, sehingga mereka 

benar-benar dapat memahami tentang materi jurnal penyesuaian. 

Pembelajaran akuntansi yang diperlukan saat ini adalah pembelajaran yang 

bersifat kreatif dan juga inovatif, sehingga siswa dapat terlibat aktif di dalam 

proses belajar menmgajar. Dengan terlibatnya siswa secara aktif dalam 

pembelajaran, maka siswa akan merasa senang dan tertarik dalam pembelajaran. 

Sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat semakin baik. Namun, tidak hanya 
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itu pembelajaran yang dapat menimbulkan atau meningkatkan kerjasama, sifat 

menghargai pendapat orang lain juga diperlukan. 

Dari masalah di atas maka di perlukan adanya suatu metode pembelajaran 

yang lebih inovatif dan lebih bervariatif guna untuk menciptakan suasana 

pembelajaran yang kondusif dan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran 

yang dapat meningkatkan peran aktif siswa dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa dalam bidang akuntansi pada khususnya. Salah satu alternatif metode 

pembelajaran yang dapat dipakai adalah metode pembelajaran kooperatif. 

Menurut Slavin (2010:26). Pembelajaran kooperatif adalah model 

pembelajaran dengan setting kelompok – kelompok kecil dengan memperhatikan 

keberagaman anggota kelompok sebagai wadah siswa bekerjasama dan 

memecahkan suatu masalah melalui interaksi sosial dengan teman sebayanya, 

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempelajari sesuatu dengan 

baik pada waktu yang bersamaan dan ia menjadi narasumber bagi teman yang 

lain. 

 Metode pembelajaran kooperatif terdiri dari beberapa tipe, dan 

diantaranya adalah metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Metode 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah, merupakan metode pembelajaran 

dimana siswa di bagi-bagi dalam kelompok kecil yang memiliki kemampuan yang 

berbeda, di sini mereka dilatih untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara 

setiap kelompok saling bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang optimal, dan 

juga mereka dapat memahami apa yang telah mereka kerjakan. Metode 

pembelajaran ini sangatlah bagus untuk dipakai guru-guru mengajar di kelas 
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karena, dalam metode pembelajaran ini, selain siswa dituntut untuk dapat 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru,siswa juga di tuntut untuk bisa 

memahami apa yang telah diberikan oleh guru,karena mereka semua mendapat 

tugas masing-masing. Dan dalam metode ini siswa juga dilatih untuk bisa 

tanggung jawab dan dapat bekerja sama dengan siswa lain. 

Metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menggabungkan kegiatan 

membaca, menulis, mendengarkan dan berbicara. Pendekatan ini bisa pula 

digunakan dalam beberapa mata pelajaran ,seperti ilmu pengetahuan sosial, 

agama, dan bahasa. Teknik ini cocok untuk semua kelas atau angkatan. Dalam 

latar belakang pengalaman (skemata) siswa dan membantu siswa mengaktifkan 

skemata tersebut agar bahan ajaran menjadi lebih bermakna. Siswa dalam suasana 

gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi 

dan meningkatkan ketrampilan berkomunikasi (Lie, dalam Partana 2008:155). 

Secara teoritis metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mempunyai 

keunggulan tersendiri untuk dapat diterapkan dalam pembelajaran Akuntansi 

dibandingkan dengan metode pembelajaran Ceramah bervariasi. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh partana dalam kajian efektivitas penerapan 

metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dan STAD dalam mata pelajaran IPA 

aspek kimia pada SMP 2 Mlati Sleman. “penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dan STAD, dapat dikatakan efektif karena terbukti dapat 

meningkatkan prestasi belajar, motivasi belajar kimia siswa dan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran” (Partana,2008:162). 
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Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Supriono (2005) 

pada mata pelajaran kewarganegaraan menunjukkan hasil yang sangat signifikan, 

nilai siswa yang rata-rata awalnya berada di bawah standar ketuntasan minimal, 

bisa menjadi rata-rata 75 dan tingkat kelulusan siswa bisa mencapai 100%. Dalam 

penelitian ini Supriono mengatakan, bahwa terjadi perubahan dalam proses 

pembelajaran yang meliputi peningkatan ketrampilan sosial, interaksi dan 

kerjasama antar siswa, serta dapat memunculkan keberanian siswa untuk bertanya 

dan mengemukakan pendapat, sehingga siswa menjadi lebih aktif dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan permasalahan dari hasil observasi yang terjadi di MAN 

Purwodadi dimana sekolah tersebut dalam proses pembelajaran masih 

menggunakan metode Ceramah Bervariasi dan diperkuat oleh keberhasilan 

beberapa penelitian sebelumnya tentang metode kooperatif tipe Jigsaw ,maka 

peneliti tertarik untuk mengajukan judul skripsi “STUDI KOMPARASI 

ANTARA METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW 

DENGAN METODE CERAMAH BERVARIASI TERHADAP HASIL 

BELAJAR AKUNTANSI MATERI JURNAL PENYESUAIAN PADA 

SISWA KELAS XI IPS MADRASAH ALIYAH NEGERI PURWODADI 

TAHUN AJARAN 2010/2011” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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Adakah perbedaan hasil belajar akuntansi antara penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan metode pembelajaran Ceramah 

bervariasi materi jurnal penyesuaian pada siswa kelas XI IPS Madrasah Aliyah 

Negeri ( MAN ) Purwodadi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar antara penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan metode pembelajaran Ceramah 

bervariasi pada siswa kelas XI IPS Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwodadi.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis bagi segenap pihak yang berkepentingan. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan nilai Akuntansi siswa 

kompetensi dasar jurnal penyesuaian dengan menggunakan metode  

kooperatif Jigsaw dan dapat memberikan sumbangan informasi bagi yang 

ingin meneliti permasalahan yang sama guna penyempurnaan penelitian 

ini. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

1) Sebagai pertimbangan guru dalam memilih metode apa yang akan 

digunakan dalam memberikan pelajaran. 
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2) Memberikan informasi bagi guru untuk menggunakan Metode 

Pembelajaran Kooperatif tipe Jigsaw sebagai salah satu alternatif 

dalam proses belajar mengajar akuntansi. 

b. Bagi Siswa 

1) Mempermudah siswa untuk menyerap materi yang diberikan. 

2) Memperbaiki persepsi siswa terhadap mata pelajaran akuntansi 

yang semula dianggap sulit, tetapi ternyata mata pelajaran 

akuntansi mudah dipahami dan menyenangkan dengan 

pembelajaran antar teman. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan dalam rangka mengefektifkan pembinaan dan 

pengelolaan sumber-sumber belajar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Belajar 

2.1.1 Pengertiah Belajar 

Menurut Rifa’i (2009:82) belajar merupakan proses penting bagi 

perubahan perilaku setiap orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang 

pikirkan dan dikerjakan oleh seseorang. Beberapa pengertian tentang belajar 

menurut para ahli (dalam Rifa’i, 2009:82) : 

a. Gage dan Berliner menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana 

suatu organisme mengubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. 

b. Morgan et.al menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif 

permanen yang terjadi karena hasil dari praktik atau pengalaman. 

c. Slavin menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan individu yang 

disebabkan oleh pengalaman. 

d. Gagne menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan disposisi atau 

kecakapan manusia yang berlangsung selama periode waktu tertentu, dan 

perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses pertumbuhan. 

Menurut Sugandi (2007:7) teori belajar adalah konsep-konsep dan prinsip-

prinsip belajar yang bersifat teoritis dan telah teruji kebenarannya melalui 

eksperiment. Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai 

bagaimana terjadinya belajar dan bagaimana informasi diproses di dalam pikiran 

siswa. Gagne dalam Supriyono (2010:2) menyatakan belajar adalah perubahan 

11 
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disposisi atau kemampuan yang dicapai seseorang melalui aktivitas. Perubahan 

disposisi tersebut bukan diperoleh langsung dari proses pertumbuhan secara 

alamiah. Adapun ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar adalah 

a. Perubahan terjadi secara sadar. 

b. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. 

c. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. 

d. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. 

e. Perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. 

f. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. 

Dari beberapa rumusan tentang belajar di atas mengambil kesimpulan 

bahwa belajar adalah terjadinya perubahan tingkah laku individu melalui 

pengalaman dan melalui proses latihan yang dilakukan oleh diri sendiri. 

Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut perubahan yang bersifat 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik) maupun nilai dan sikap 

(afektif). 

2.1.2 Unsur-Unsur Belajar 

Unsur-unsur belajar menurut Gagne dalam Rifa’i (2009:84) yaitu : 

a. Peserta didik, dapat diartikan peserta didik, warga belajar dan peserta 

pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. 

b. Rangsangan (stimulus), peristiwa yang merangsang pengindraan peserta 

didik. 

c. Memori, berisi berbagai kemampuan yang berupa pengetahuan, ketranpilan, 

dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar sebelumnya. 
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Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh gagne 

dan berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. 

Dalam perspektik behaviorisme pembelajaran diartikan sebagai proses 

pembentukan hubungan antara rangsangan (stimulus) dan balas (respons). Hasil 

pembelajaran yang diharapkan adalah perubahan perilaku berupa kebiasaan. 

Teori behavioristik sering disebut stimulus-respons (S-R) psikologis 

artinya bahwa tingkah laku manusia dikendalikan oleh ganjaran atau reward dan 

penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Dalam tingkah laku belajar 

terdapat jalinan erat antara reaksi-reaksi behavioral dengan stimulnya. Tokoh-

tokoh perilaku yang tergolong dalam pengkondisian klasik adalah Ivan Petrovich 

Pavlov sedangkan tokoh-tokoh perilaku yang termasuk dalam pengondisian 

operan adalah Edward Lee Thorndike dan Skinner. 

1. Clasical Conditioning menurut Ivan Pavlov 

Pavlov mengadakan percobaan labortoris terhadap anjing. Dalam percobaan 

ini anjing diberi stimulus bersarat sehingga terjadi reaksi bersarat pada 

anjing.Contoh situasi percobaan tersebut pada manusia adalah bunyi bel 

dikelas untuk penanda sesuatu terhadap bunyi-bunyian. Melalui berbagai 

bunyi bel ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti 

stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan 

respon yang diinginkan. Belajar menurut teori ini adalah suatu proses 

perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan 

reaksi. 
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2. Connectionsim (S-R Bond) menurut Thorndike 

Menurut Thorndike belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-

asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respons. Teori belajar ini 

disebut teori connectionism. Eksperiment yang dilakukan dengan kucing 

yang dimasukan pada sangkar tertutup. Percobaan tersebut menghasilkan 

teori Trial and Error. 

Sumbangan pemikiran Thorndike mengenai perubahan perilaku sebagai 

hasil belajar adalah hukum-hukum sebagai berikut: 

a. Hukum kesiapan atau Law of Readiness 

`Jika suatu organisme didukung oleh kesiapan yang kuat untuk 

memperoleh stimulus, maka pelaksanaan tingkah laku akan 

menimbulkan kepuasan individu sehingga assosiasi cenderung 

diperkuat 

b. Hukum latihan atau Law of Exercise 

Semakin sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan, maka 

asosiasi cenderung diperkuat. 

c. Hukum hasil atau Law of Effect 

Hubungan antara rangsangan dan perilaku akan makin kukuh apabila 

terdapat kepuasan dan akan makin diperlemah apabila tidak terdapat 

kepuasan 

3. Operant Conditioning menurut B.F Skinner 

Operant Conditioning adalah suatu proses penguatan perilaku operant 

positif atau negatif yang mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang 
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kembali atau menghilang sesuai keinginan. Peneguhan positif adalah 

rangsangan yang makin memperkuat atau mendorong suatu tindak balas. 

Peneguhan negatif ialah peneguhan yang mendorong individu untuk 

menghindari suatu tindak balas tertentu yang tidak memuaskan. 

Implikasi prinsip-prinsip behaviorisme pada kegiatan pembelajaran 

adalah: 

a. Kegiatan belajar adalah belajar figuratif. 

b. Belajar menekankan perolehan informasi dan panambahan informasi. 

c. Belajar merupakan proses dialog imperatif, bukan dialog interaktif. 

d. Aktivitas belajar didominasi oleh kegiatan menghafal dan latihan. 

e. Belajar bukan proses organik dan konstruktif melainkan proses mekanik. 

Aplikasi teori behavioristik pada proses pembelajaran, di dalam teori ini 

guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran 

dalam bentuk sudah siap. Dalam pembelajarannya dimana siswa berpusat pada 

guru (teacher centered learning), bersifat mekanistik dan hanya diamati dan 

diukur. Tujuan dalam pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang 

ditandai dengan pencapaian suatu ketrampilan. Evaluasi didasari atas perilaku 

tampak dalam diri siswa. 

Berdasarkan ciri-ciri di atas maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

bahwa proses mengajar bukan hanya merupakan kegiatan memindahkan 

pengetahuan atau Transfer knowledge dari guru ke siswa tetapi suatu kegiatan 

yang memungkinkan siswa me-rekrontruksi sendiri pengetahuannya dan 

menggunakan pengetahuan untuk diterapkan dalam kehidupan di sekitarnya. 
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Maka dari itu seorang guru mempunyai peran yang sangat penting dan guru 

sangat dibutuhkan siswa sebagai seorang fasilitator, serta sebagai mediator dalam 

proses pembelajaran. 

2.1.3 Prinsip-Prinsip Belajar 

Menurut Gagne dalam Rifa’i (2009:95) terdapat tiga prinsip yang menjadi 

kondisi internal yang harus ada pada diri pembelajar. Ketiga prinsip itu harus 

dimiliki pembelajar sebelum melakukan kegiatan belajar baru, ketiga prinsip 

itu adalah : 

a. Informasi faktual (Faktual Information), informasi ini dapat diperoleh 

melalui tiga cara, yaitu (1) dikomunikasikan kepada pembelajar; (2) 

dipelajari oleh pembelajar sebelum memulai belajar baru; dan (3) dilacak 

dari memori, karena informasi itu telah dipelajari dan disimpan di dalam 

memori selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun yang lalu. 

b. Kemahiran intelektual (Intelectual Skill), pembelajar harus memiliki 

pelbagai cara dalam mengerjakan sesuatu, terutama yang berkaitan dengan 

simbol-simbol bahasa dan lainnya, untuk mempelajari hal-hal baru. 

c. Strategi (Strategy), setiap aktivitas belajar memerlukan pengaktifan strategi 

belajar dan mengingat. Pembelajar harus mampu mengunakan strategi untuk 

menghasilkan stimulus yang kompleks; memilih dan membuat kode bagian-

bagian stimulus; memecahkan masalah; dan melacak kembali informasi 

yang telah dipelajari. 

Selain tiga prinsip belajar yang berhubungan dengan kondisi internal di 

atas, Gagne juga mengakui beberapa prinsip belajar yang berhubungan dengan 
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kondisi eksternal pembelajar. Beberapa prinsip tersebut menurut Rifa’i (2009:95) 

adalah : 

a. Keterdekatan (contiguity), bahwa situasi stimulus yang hendak direspon 

oleh pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin waktunya dengan 

respon yang diinginkan. 

b. Pengulangan (repetition), bahwa situasi stimulus dan responnya perlu 

diulang-ulang atau dipraktikkan, agar belajar dapat diperbaiki dan 

meningkatkan resistensi belajar. 

c. Penguatan (reinforcement), bahwa belajar sesuatu yang baru akan diperkuat 

apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil yang menyenangkan. 

Dari uraian di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa prinsip-

prinsip belajar dibagi menjadi dua, yaitu prinsip yang dipandang sebagai kondisi 

internal dan prinsip yang dipandang sebagai kondisi eksternal. Prinsip yang 

dipandang sebagai kondisi internal, yaitu : (a) Informasi faktual; (b) Kemahiran 

intelektual; dan (c) Strategi. Sedangkan prinsip yang dipandang sebagai kondisi 

eksternal, yaitu : (a) Keterdekatan; (b) Pengulangan; dan (c) Penguatan. 

2.1.4 Pengertian Hasil Belajar 

Menurut Rifa’i (2009:85) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh 

peserta didik. Sedangkan menurut Handayani (2009:12) hasil belajar terdiri dari 

tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Hasil belajar kognitif 

merupakan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Hasil belajar aspek afektif 
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lebih berorientasi pada pembentukan sikap melalui proses pembelajaran. 

Sedangkan hasil belajar psikomotor berkaitan dengan hasil kemampuan fisik 

siswa. 

Menurut Suprijono (2010:5), hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, 

nilai-nilai, pengertian-pengertian, sikap-sikap, apresiasi dan ketrampilan. Menurut 

pemikiran Gagne dalam Suprijono (2010:5), hasil belajar berupa: 

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam 

bentuk bahasa, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan merespon secara 

spesifik terhadap rangsangan spesifik. Kemampuan tersebut tidak 

memerlukan manipulasi simbol, pemecahan masalah maupun penerapan 

aturan. 

2) Ketrampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep dalam 

lambang. Ketrampilan intelektual terdiri dari kemampuan mengatagorisasi, 

kemampuan analitis-sintesis, fakta-konsep dan mengembangkan prinsip 

keilmuan. Ketrampilan intelektual merupakan kemampuan melakukan 

aktivitas kognitif bersifat khas. 

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan aktivitas 

kognitifnya sendiri. Kemampuan ini meliputi penggunaan konsep dan 

kaidah dalam memecahkan masalah. 

4) Ketrampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian gerak 

jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud otomatisme gerak 

jasmani. 
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5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan 

penilaian terhadap objek tersebut. Sikap berupa kemampuan 

menginternalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai. Sikap merupakan 

kemampuan menjadikan nilai-nilai sebagai standar perilaku. 

Menurut Bloom dalam Suprijono (2010:6), hasil belajar mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Domain kognitif adalah 

knowledge (pengetahuan , ingatan), comprehension (pemahaman, menjelaskan, 

meringkas, contoh), application (menerapkan), analysis (menguraikan, 

menentukan hubungan), synthesis (mengorganisasikan, merencanakan, 

membentuk bangunan baru), dan evaluation (menilai). Domain afektif adalah, 

receiving (sikap menerima), responding (memberikan respon), valuing (nilai), 

organizating (organisasi), caracterization (karakterisasi). Domain psikomotor 

meliputi, initiatory, pre-routine, dan rountinized. Psikomotor juga mencakup 

ketrampilan produktif, teknik, fisik, sosial, manajerial, dan intelektual. Sementara 

menurut Lindegren hasil pembelajaran meliputi, kecakapan, informasi, pengertian 

dan sikap. 

Yang harus diingat, hasil belajar adalah perubahan perilaku secara 

keseluruhan, bukan hanya salah satu aspek potensi kemanusiaan saja. Artinya, 

hasil pembelajaran yang dikategorisasi oleh para pakar pendidikan sebagaimana 

tersebut di atas tidak dilihat secara fragmentaris atau terpisah, melainkan 

komprehensif. 

Dari berbagai uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

adalah suatu pola perbuatan, tindakan, nilai, sikap, apresiasi dan ketrampilan yang 
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didapatkan oleh para peserta didik melalui suau proses belajar, yang mencakup 

kemampuan kognitif, afektif, dan juga psikomotorik.  

2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Rifa’i (2009:97) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 

memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah kondisi internal 

dan eksternal peserta didik. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti 

kesehatan organ tubuh; kondisi psikis seperti kemampuan intelektual, emosional; 

dan kondisi sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Sama 

kompleksnya pada kondisi internal adalah kondisi eksternal yang ada di 

lingkungan peserta didik. Beberapa faktor eksternal seperti variasi dan tingkat 

kesulitan materi belajar (stimulus) yang dipelajari (direspon), tempat belajar, 

iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat akan mempengaruhi 

kesiapan, proses, dan hasil belajar. 

Metode pembelajaran yang dipakai oleh guru pada saat mengajar di kelas, 

seharusnya juga dibuat sedemikian rupa agar siswa dalam mengikuti proses 

belajar mengajar tidak merasakan jenuh dan bahkan siswa dapat menyukai proses 

belajar mengajar, sehingga siswa terlibat aktif dalam proses belajar mengajar. 

Karena metode pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat berkaitan 

langsung dengan proses belajar maka peneliti akan mencoba membandingkan 

antara hasil belajar akuntansi menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw dengan hasil belajar akuntansi yang menggunakan metode ceramah 

bervariasi. 
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Menurut Slameto (2010:54) menerangkan bahwa faktor – faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar adalah: 

a. Faktor intern meliputi : 

1.Faktor jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. 

2.Faktor psikologis terdiri dari inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, dan kesiapan. 

3.Faktor kelelahan baik kelelahan secara jasmani maupun kelelahan secara 

rohani. 

b. Faktor ekstern meliputi: 

1. Faktor keluarga terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi antaranggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang 

tua, dan latar belakang kebudayaan. 

2. Faktor sekolah terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat 

pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan 

gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

3. Faktor masyarakat terdiri dari kegiatan siswa dalam masyarakat, mass 

media, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Sedangkan menurut Anni (2004:13) menyatakan bahwa seperangkat faktor 

yang memberikan kontribusi belajar adalah kondisi internal dan eksternal 

pembelajar. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ 

tubuh, kondisi psikis seperti kemampuan intelektual, emosional dan kondisi 

sosial, seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Kesempurnaan 
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dalam kondisi internal yang dimiliki oleh pembelajar akan berpengeruh terhadap 

kesiapan, proses dan hasil belajar. 

Sama kompleknya pada kondisi internal, kondisi eksternal juga sangat 

berpengaruh dalam hasil belajar siswa, diantaranya adalah variasi dan derajat 

kesulitan materi yang dipelajari, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan dan 

daya belajar masyarakat akan mempengaruhi kesiapan, proses dan hasil belajar. 

Dari beberapa pendapat para ahli mengenai faktor-faktor diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa hasil belajar akuntansi dapat dipengaruhi oleh dua 

faktor utama yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, yang mana faktor 

internal merupakan faktor-faktor yang bersumber dari individu masing-masing 

siswa, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang bersumber dari luar 

individu siswa itu sendiri. Berkaitan dengan proses belajar mengajar ada satu 

faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yaitu faktor 

pemilihan metode pembelajaran. Faktor ini sangat penting karena pemilihan 

metode pembelajaran yang tepat oleh guru akan mempengaruhi antusiasme para 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 

Metode pembelajaran harus disusun sedemikian rupa, sehingga peserta 

didik tidak merasa bosan dan jenuh dengan metode pembelajaran yang 

berlangsung. Selain penyusunan metode pembelajaran yang baik, juga diperlukan 

beberapa variasi cara mengajar guru untuk meminimalisir tingkat kejenuhan siswa 

dlam suatu proses pembelajaran. 
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2.1.6 Teori Kontruktivisme 

Seiring perbaikan kualitas pembelajaran ke arah pembelajaran organis, 

filsafat kontruktivisme kian populer pada dekade terakhir ini. Teori kontruktivisme 

adalah membangun pengetahuan sedikit demi sedikit yang kemudian hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa 

menurut teori belajar kontruktivisme, pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu 

saja dari pikiran guru ke pikiran siswa. Artinya bahwa siswa harus aktif secara 

mental membangun struktur pengetahuannya berdasarkan kematangan kognitif 

yang dimilikinya.  

Pendekatan kontruktivisme adalah pendekatan yang mengajak siswa untuk 

berpikir dan mengkontruksi dalam memecahkan suatu permasalahan secara 

bersama-sama sehingga didapatkan suatu penyelesaian yang akurat. Prinsip utama 

dalam pembelajaran dengan teori belajar kontuktivisme adalah pengetahuan tidak 

dapat diperoleh secara pasif, tetapi secara aktif oleh struktur kognitif siswa dan 

fungsi kognitif bersifat aditif dan membantu pengorganisasian melalui 

pengalaman nyata yang dimiliki anak. 

Model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan teori kontruktivisme 

ialah Contextual Teaching and Learning (CTL), model pembelajaran Quantum, 

dan model pembelajaran kooperatif. 

 

 

 

 



24 

 

 

2.2 Model Pembelajaran 

2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran 

Menurut Joyce dalam Trianto (2007:5), model pembelajaran adalah suatu 

perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, 

komputer dan lain-lain. 

Menurut Suprijono (2010:46), model Pembelajaran adalah kerangka 

konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi para pengajar dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. 

Dari uraian di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa 

model pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang melukiskan prosedur 

sitematis yang akan digunakan untuk menentukan apa yang akan dipakai oleh 

seorang guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. 

2.2.2 Jenis-Jenis Model Pembelajaran 

Menurut Suprijono (2010:46), model pembelajaran terdiri dari model 

pembelajaran langsung, model pembelajaran kooperatif, dan Model berbasis 

masalah. 

a. Model Pembelajaran Langsung 

Pembelajaran langsung atau direct intruction dikenal dengan sebutan 

active teaching. Penyebutan itu mengacu pada gaya mengajar dimana guru 

terlibat aktif dalam mengusung isi pelajaran kepada peserta didik dan 
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mengajarkannya secara langsung kepada seluruh siswa. Pembelajaran 

langsung dirancang untuk penguasaan pengetahuan prosedural, pengetahuan 

deklaratif (pengetahuan faktual) serta berbagai keterampilan. Pembelajaran 

langsung dimaksudkan untuk menuntaskan dua hasil belajar yaitu 

penguasaan pengetahuan yang distrukturkan dengan baik dan penguasaan 

keterampilan  

b. Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang dipimpin lebih dipimpin 

oleh guru atau diarahkan oleh guru. Pembelajaran kooperatif tidak sama 

dengan sekedar belajar dalam kelompok. Ada unsur-unsur dasar 

pembelajaran kooperatif yang membedakan dengan pembagian kelompok 

yang dilakukan asal-asalan. 

c. Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

Model pembelajaran berbasis masalah dikembangkan berdasarkan 

konsep-konsep yang dicetuskan oleh Jerome Bruner. Konsep tersebut 

adalah belajar penemuan atau discovery learning. Mengenai discovery 

learning , Johnson membedakannya dengan inquiry learning. Hal ini karena 

proses akhir discovery learning adalah penemuan, sedangkan inquiry 

learning proses akhir terletak pada kepuasan meneliti.  

Walaupun ada pendapat yang membedakan antara discovery learning dan 

inquiry learning, namun keduanya memiliki persamaan discovery learning dan 

inquiry learning merupakan pembelajaran beraksentuasi pada masalah-masalah 
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kontekstual. Keduanya merupakan pembelajaran yang menekankan aktivitas 

penyelidikan meliputi proses informasi, transformasi dan evaluasi. 

2.2.3 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif merujuk pada berbagau macam metode 

pengajaran dimana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk 

saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pelajaran (Slavin, 

2010:4) 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau 

diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih 

diarahkan oleh guru, dimana guru menetapkan tugas dan pertanyaan-pertanyaan 

serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk membantu 

peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru biasanya menetapkan 

bentuk ujian tertentu pada akhir tugas. (Suprijono 2010:54) 

Menurut Abdurahman dan Bintoro dalam Nurhadi (2000:78) pembelajaran 

kooperatif adalah suatu sistem yang didalamnya terdapat elemen-elemen yang 

saling terkait. Adapun elemen dalam pembelajaran kooperatif adalah adanya: “(1) 

saling ketergantungan positif; (2) interaksi tatap muka; (3) akuntabilitas 

individual, dan (4) keterampilan untuk menjalin hubungan antar pribadi atau 

keterampilan sosial yang secara sengaja diajarkan. 

1. Saling ketergantungan positif  

Dalam pembelajaran kooperatif, guru menciptakan suasana yang 

mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan. Hubungan yang saling 
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membutuhkan inilah yangt dimaksud dengan saling ketergantungan positif. 

Saling ketergantungan positif menuntut adanya Interaksi promotif yang 

memungkinkan sesama siswa saling memberikan motivasi untukmeraih 

hasil belajar yang optimal. Saling ketergantungan tersebut dapat dicapai 

melalui: (a) saling ketergantungan pencapaian tujuan, (b) saling 

ketergantungan dalam menyelesaikan tugas, (c) saling ketergantungan 

bahan atau sumber, (d) saling ketergantungan peran, dan (e) saling 

ketergantungan hadiah.  

2. Interaksi tatap muka 

Interaksi tatap muka menuntut para siswa dalam kelompok dapat 

saling bertatap muka sehingga mereka dapat melakukan dialog, tidak hanya 

dengan guru, tetapi juga sesama siswa. Interaksi semacam itu 

memungkinkan para siswa dapat saling menjadi sumber belajar sehingga 

sumber belajar lebih bervariasi. Interaksi semacam itu sangat penting karena 

ada siswa  yang lebih mudah belajar dari sesamanya. 

3. Akuntabilitas individual 

Pembelajar kooperatif menampilkan wujudnya dalam belajar 

kelompok. Meskipun demikian, penilaian ditujukan untuk mengetahui 

penguasaan siswa terhadap materi pelajaran secara individual. Hasil 

penilaian secara individual tersebut selanjutnya disampaikan oleh guru 

kepada kelompok agar anggota kelompok mengetahui siapa anggota 

kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa anggota kelompok yang 

dapat memberikan bantuan. Nilai kelompok didasarkan atas rata-rata hasil 
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belajar semua anggotanya, dan karena itu tiap anggota kelompok harus 

memberikan urunan demi kemajuan kelompok. Penilaian kelompok yang 

didasarkan atas rata-rata penguasaan semua anggota kelompok secara 

inividual inilah yang dimaksud dengan akuntabilitas individual. 

4. Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi 

Dalam pembelajaran kooperatif keterampilan sosial seperti tenggang 

rasa, sikap sopan terhadap teman, mengkritik ide dan bukan mengkritik 

teman, berani mempertahankan pikiran logis, tidak mendomonasi orang 

lain, mandiri, dan berbagai sifat lain yang bermanfaat dalam menjalin 

hubungan antar pribadi (interpersonal relationship) tidak hanya 

diasumsikan tetapi secara sengaja diajarkan. Siswa yang tidak dapat 

menjalin hubungan antar pribadi tidak hanya memperoleh teguran dari guru 

tetapi juga dari sesama siswa. 

Menurut Slavin (2010:10-17), metode pembelajaran kooperatif 

menyumbangkan ide bahwa siswa yang bekerja sama dalam belajar dan 

bertanggung jawab terhadap teman satu timnya mampu membuat diri mereka 

belajar sama baiknya. Peneltian mengenai metode pembelajaran kooperatif telah 

mengindikasikan bahwa penghargaan tim dan tanggung jawab individual sangat 

penting untuk meningkatkan prestasi kemampuan dasar. Pembelajaran kooperatif 

terdiri dari beberapa macam metode diantaranya yaitu : 

a. Students Team Achievement Division (STAD) 

Suatu metode pembelajaran dimana para siswa dibagi dalam tim belajar 

yang terdiri atas empat orang yang berbeda-beda tingkat kemampuan, jenis 
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kelamin, dan latar belakang etniknya. Guru menyampaikan pelajaran, lalu 

siswa bekerja dalam tim mereka untuk memastikan bahwa semua anggota tim 

telah menguasai pelajaran. Selanjutnya semua siswa mengerjakan kuis 

mengenai materi secara sendiri-sendiri, dimana saat itu mereka tidak 

diperbolehkan untuk saling bantu. 

Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD adalah: 

1. Kelebihan  

a. 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. Menjadikan siswa mampu belajar berdebat, belajar mendengarkan 

pendapat orang lain, dan mencatat hal-hal yang bermanfaat untuk 

kepentingan bersama.  

d. Menghasilkan pencapaian belajar siswa yang tinggi serta menambah 

harga diri siswa dan memperbaiki hubungan dengan teman sebaya.  

e. Hadiah atau penghargaan yang diberikan akan memberikan dorongan 

bagi siswa untuk mencapai hasil yang lebih tinggi.  

f. Siswa yang lambat berpikir dapat dibantu untuk menambah ilmu 

pengetahuannya. 
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g. Pembentukan kelompok-kelompok kecil memudahkan guru untuk 

memonitor siswa dalam belajar bekerja sama 

2. Kelemahan  

a. Adanya ketergantungan sehingga siswa yang lambat berpikir tidak 

dapat berlatih belajar mandiri 

b. Memerlukan waktu yang lama sehingga target pencapaian kurikulum 

tidak dapat dipenuhi 

c. Tidak dapat menerapkan materi pelajaran secara cepat 

d. Penilaian terhadap individu dan kelompok serta pemberian hadiah 

menyulitkan bagi guru untuk melaksanakannya.  

b. Team Games Tournament (TGT) 

Metode pembelajaran ini pada mulanya dikembangkan oleh David 

DeVries dan Keith Edwards. Metode ini menggunakan pelajaran yang sama 

yang disampaikan guru dan tim kerja yang sama seperti dalam STAD, tetapi 

menggantikan kuis dengan turnamen mingguan, dimana siswa memainkan 

game akademik dengan anggota tim lain untuk menyumbangkan poin bagi 

skor timnya. Siswa memainkan game ini bersama tiga orang pada meja 

turnamen, dimana ketiga peserta dalam satu meja turnamen ini adalah para 

siswa yang memiliki rekor nilai terakhir yang sama. Peraih rekor tertinggi 

dalam tiap meja turnamen akan mendapatkan poin untuk timnya, tanpa 

menghiraukan dari meja mana ia mendapatkannya. Ini berarti bahwa mereka 

yang berprestasi rendah (bermain dengan yang berprestasi rendah juga) dan 

yang berprestasi tinggi (bermain dengan yang berprestasi tinggi juga) 
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keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Tim dengan tingkat 

kinerja tertinggi mendapatkan sertifikat atau bentuk penghargaan tim lainnya. 

Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran kooperatif 

tipe TGT adalah: 

1. Kelebihan  

a. Melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. 

b. Melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur 

permainan dan penguatan. 

c. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam 

pembelajaran kooperatif tipe TGT memungkinkan siswa dapat belajar 

lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerjasama, 

persaingan sehat dan keterlibatan belajar. 

2. Kelemahan 

a. Penggunaan waktu yang relatif lama dan biaya yang besar. 

b. Pembelajaran kooperatif tipe TGT sulit dilaksanakan jika kemampuan 

guru sebagai motivator dan fasilitator kurang memadai atau sarana 

yang tidak cukup tersedia. 

c. Jigsaw 

Metode pembelajaran Jigsaw ini, siswa bekerja dalam anggota 

kelompok yang sama, yaitu empat orang, dengan latar belakang yang berbeda. 

Para siswa ditugaskan untuk membaca bab, buku kecil, atau materi lain. Tiap 

anggota tim ditugaskan secara acak untuk menjadi “ahli” dalam aspek tertentu 

dari tugas membaca. Setelah membaca materi para ahli dari tim berbeda 
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bertemu untuk mendiskusikan topik yang sedang mereka bahas, lalu mereka 

kembali kepada timnya untuk mengajarkan topik mereka itu kepada teman 

satu timnya. 

Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw adalah: 

1. Kelebihan 

a. Dapat mengembangkan hubungan antar pribadi positif di antara siswa 

yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda. 

b. Menerapkan bimbingan sesama teman. 

c. Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi. 

d. Memperbaiki kehadiran. 

e. Penerimaan terhadap perbedaan individu lebih besar. 

f. Sikap apatis berkurang. 

g. Pemahaman materi lebih mendalam. 

h. Meningkatkan motivasi belajar. 

2. Kelemahan  

a. Jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan 

keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing 

maka dikhawatirkan kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi. 

b. Jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah, 

misal jika ada anggota yang hanya membonceng dan menyelesaikan 

tugas-tugas dan pasif dalam diskusi. 
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c. Membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi bila penataan ruang 

belum terkondisi dengan baik sehingga perlu waktu untuk merubah 

posisi yang dapat menimbulkan gaduh. 

d. Team Assisted Individualization (TAI) 

Pembelajaran ini sama seperti STAD dan TGT menggunakan bauran 

kemampuan empat anggota yang berbeda, tetapi TAI menggabungkan 

pembelajaran kooperatif dengan pengajaran individual. Para siswa memasuki 

sekuen individual berdasarkan tes penempatan dan kemudian melanjutkannya 

dengan tingkat kemampuan mereka sendiri. Siswa bertanggung jawab untuk 

saling mengecek satu sama lain dan mengelola materi yang disampaikan, guru 

dapat mengabaiskan waktu di dalam kelas menyampaikan pelajaran kepada 

kelompok kecil siswa yang terdiri dari beberapa tim. Disini siswa salin 

mendukung dan salin membantu satu sama lain untuk berusaha keras karena 

mereka semua menginginkan tim mereka berhasil. Tanggung jawab individu 

bias dipastikan hadir karena satu-satunya skor yang diperhitungkan adalah 

skor akhir, dan siswa melakukan tes akhir tanpa bantuan teman satu tim.  

Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran kooperatif 

tipe TAI adalah: 

1. Kelebihan  

a. Siswa mencapai tujuan secara bersama-sama dengan menjunjung 

tinggi kebersamaan. 

b. Siswa aktif membantu dan mendorong semangat untuk sama-sama 

berhasil. 
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c. Siswa aktif berperan sebagai tutor teman sebaya, dalam mencapai 

tujuan. 

d. Interaksi antarsiswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka 

dalam berpendapat. 

e. Interaksi antarsiswa juga membantu meningkatkan perkembangan 

kognitif siswa. 

2. Kelemahan  

a. Dibutuhkan tenaga dan biaya yang besar. 

b. Dibutuhkan waktu yang relatif lama untuk pembuatan dan 

pengembangan perangkat pembelajaran. 

c. Jika siswa dalam kelas sangat besar, guru akan mengalami kesulitan 

manajemen kelas, sehingga bimbingan kurang optimal. 

e. Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) 

Merupakan program komprehensif untuk mengajarkan membaca dan 

menulis pada kelas sekolah dasar pada tingkat yang lebih tinggi dan juga pada 

sekolah menengah. Siswa ditugaskan untuk berpasangan dalam tim mereka 

untuk belajar dalam serangkaian kegiatan yang bersifat kognitif. Siswa juga 

belajar dalam timnya untuk menguasai gagasan utama dan kemampuan 

komprehensif lainnya. Para siswa tidak mengerjakan kuis sampai teman satu 

timnya menyatakan bahwa mereka sudah siap. Penghargaan untuk tim dan 

sertifikat akan diberikan kepada tim berdasarkan kinerja rata-rata dari semua 

anggota tim dalam semua kegiatan membaca dan menulis. 
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Adapun kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran kooperatif 

tipe CIRC adalah: 

1. Kelebihan 

a. CIRC amat tepat untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah  

b. Dominasi guru dalam pembelajaran berkurang  

c. Siswa termotivasi pada hasil secara teliti, karena bekerja dalam 

kelompok  

d. Para siswa dapat memahami makna soal dan saling mengecek 

pekerjaannya  

e. Membantu siswa yang lemah  

f. Meningkatkan hasil belajar khususnya dalam menyelesaikan soal yang 

berbentuk pemecahan masalah  

2. Kelemahan  

a. Waktu anggota kelompok yang tidak membaca banyak terbuang 

percuma. 

b. Apabila guru sedang menagajarkan satu kelompok membaca, siswa-

siswa lain di dalam kelas tersebut harus diberikan kegiatan-kegiatan 

yang dapat mereka selesaikan dengan sedikit penagarahan dari guru. 

Dari semua metode pembelajaran kooperatif yang telah dijelaskan di atas, 

penulis tertarik memilih metode kooperatif tipe Jigsaw dengan alasan metode 

jigsaw memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh metode yang lain, yaitu 

dalam metode jigsaw pelaksanaan diskusi terdapat 2 kelompok, yaitu kelompok 
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asal dan kelompok ahli. Dengan adanya kelompok ahli siswa akan lebih 

memahami mengenai materi diskusi, karena dalam kelompok ahli siswa hanya 

membahas satu sub pokok bahasan saja. Setelah berdiskusi di kelompok ahli, 

siswa ke kelompok asal untuk menjelaskan hasil diskusi di kelompok ahli kepada 

teman-teman satu kelompoknya di kelompok asal, selain itu jigsaw sesuai untuk 

diterapkan pada materi jurnal penyesuaian hal ini dikarenakan dalam memahami 

jurnal penyesuaian diperlukan tingkat pemahaman dan ketelitian yang tinggi, 

apabila diterapkan pada diskusi jigsaw masing-masing kelompok ahli membahas 

sub pokok bahasan yang berbeda, sehingga mereka sudah benar-benar paham 

mengenai pokok bahasan tersebut, dan siswa mampu menjelaskan pada teman-

teman kelompok asal dengan lancar. 

Salah satu aksentuasi model pembelajaran kooperatif adalah interaksi 

kelompok. Interaksi kelompok merupakan interaksi personal (interaksi 

antaranggota). Interaksi kelompok dalam pembelajaran kooperatif bertujuan 

mengembangkan intelegensi interpersonal. Intelegensi ini berupa kemampuan 

untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, watak, 

tempramen orang lain. Secara umum intelegensi interpersonal berkaitan dengan 

kemampuan seseorang menjalin relasi dan komunikasi dengan berbagai orang. 

Interaksi kelompok dalam interaksi pembelajaran kooperatif dengan kata lain 

bertujuan mengembangkan keterampilan sosial (social skill). Beberapa komponen 

keterampilan sosial adalah kecakapan berkomunikasi, kecakapan bekerja 

kooperatif dan kolaboratif, serta solidaritas (Supriyono, 2010:61-62) 
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Menurut Roger dan David dalam Suprijono (2010 : 58-61), menjelaskan 

ada lima unsur dalam pembelajaran kooperatif, yaitu : 

a. Saling Ketergantungan Positif 

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam pembelajar kooperatif ada dua 

pertanggungjawaban kelompok. Pertama, mempelajari bahan yang ditugaskan 

kepada kelompok. Kedua, menjamin semua anggota kelompok secara individu 

mempelajari bahan yang ditugaskan tersebut. Keberhasilan kelompok sangat 

tergantung pada usaha setiap kelompok. 

b. Tanggung Jawab Perseorangan 

Tanggung jawab perseorangan adalah kunci untuk menjamin semua 

anggota yang diperkuat oleh kegiatan belajar mengajar. Setelah mengikuti 

kelompok belajar bersama, anggota kelompok harus dapat menyelesaikan 

tugas yang sama. 

c. Interaksi Promotif 

Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk saling bertemu dan 

berdiskusi. Mereka juga dapat saling membantu dalam merumuskan pendapat 

serta meningkatkan kemampuan wawasan terhadap masalah yang dihadapi. 

Hal ini dapat memotivasi mereka untuk memperoleh keberhasilan bersama. 

d. Komunikasi Antaranggota 

Unsur ini menghendaki para peserta didik untuk mampu berkomunikasi 

dengan baik antaranggota kelompok. 
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e. Pemrosesan Kelompok 

Melalui pemrosesan kelompok dapat diidentifikasi dari urutan atau 

tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Tujuan 

pemrosesan kelompok adalah meningkatkan efektivitas anggota dalam 

memberikan kontribusi terhadap kegiatan bersama untuk mencapai tujuan  

Langkah-langkah utama atau harapan didalam pelajaran yang 

menggunakan pembelajaran kooperatif. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2.1 Langkah-langkah pembelajaran Kooperatif 

Fase-fase Perilaku guru 

Fase 1 

Menyampaikan 

tujuan dan 

mempersiapkan 

peserta didik 

Menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

mempersiapkan peserta didiksiap belajar. 

Fase 2 

Menyajikan 

informasi 

Mempresentasikan informasi kepada peserta 

didik secara verbal. 

Fase 3 

Mengorganisir 

peserta didik ke 

dalam tim-tim 

belajar 

 

Memberikan penjelasan kepada peserta didik 

tentang tata cara pembentukan tim belajar dan 

membantu kelompok melakukan transisi yang 

efisien. 

Fase 4 

Membantu kerja tim 

dan belajar 

 

Membantu tim-tim belajar selama peserta didik 

mengerjakan tugasnya. 

Fase 5 

Mengevaluasi 

 

Menguji pengetahuan peseta didik mengenai 

berbagai materi pembelajaran atau kelompok-

kelompok mempresentasikan hasilnya. 

Fase 6 

Memberikan 

pengakuan atau 

penghargaan 

 

Mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan 

prestasi individu maupun kelompok. 

       Sumber: (Suprijono, 2010:65) 
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Dari beberapa uraian di atas tentang metode pembelajaran kooperatif 

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa model pembelajaran koperatif adalah 

kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama saling 

membantu mengkontruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inkuiri. Menurut 

teori dan pengalaman agar kelompok kohesif (kompak-partisipatif), tiap anggota 

kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang, siswa heterogen (kemampuan, gender, 

karekter), ada kontrol dan fasilitas, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok 

berupa laporan atau presentasi. 

2.2.4 Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw 

Menurut Nurhadi (2004:65) pembelajaran kooperatif salah satunya adalah 

tipe jigsaw. Tipe ini dikembangkan dan diuji oleh Elliot Aronson dan teman-

teman dari Universitas Texas dan kemudian diadaptasikan oleh salvin dan teman-

temannya di Universitas John Hopkins. Dalam penerapan model pembelajaran ini 

guru membagi satu kelas menjadi beberapa kelompok, dengan setiap kelompok 

terdiri dari 5-6 siswa dengan kemampuan yang berbeda. Kelompok ini disebut 

kjelompok asal. Jumlah anggota dari kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah 

materi yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai. Dalam tipe jigsaw ini, setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu 

bagian materi pembelajaran tersebut. Semua siswa dengan materi pembelajaran 

yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli. Dalam 

kelompok ahli, siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama, serta 

menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke 

kelompok asal. Kelompok asal ini oleh Arson sebagai kelompok jigsaw. Setelah 
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siswa berdiskusi dalam kelompok asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-

masing kelompok. 

Metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah salah satu pendekatan 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran jigsaw dideskripsikan sebagai strategi 

pembelajaran dimana siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok yang 

disebut “kelompok asal”. Kemudian siswa juga menyusun “kelompok ahli” yang 

terdiri dari perwakilan “kelompok asal” untuk belajar dan/atau memecahkan 

masalah yang spesifik. Setelah “kelompok ahli” selesai melaksanakan tugas maka 

anggota “kelompok ahli” kembali ke kelompok asal untuk menerangkan hasil 

pekerjaan mereka di “kelompok ahli” tadi. (Rodiyansyah, 2010:3).  

Menurut Handayani (2010:3) definisi dari jigsaw merupakan, 

pembelajaran kooperatif suatu model pembelajaran yang dirancang agar siswa 

mempelajari informasi-informasi divergen dan tingkat tinggi melalui kerja 

kelompok. Rodiyansyah (2010:4) mengemukakan tahap-tahap pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw seperti yang diilustrasikan pada bagan berikut : 
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Gambar 1.1 : 

 Tahap-Tahap Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat ditarik kesimpilan bahwa 

metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw adalah suatu metode pembelajaran 

dimana guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang disebut 

Siswa berkumpul di kelompok asal 

dan masing-masing mendapatkan 

tugas yang berbeda 

Setiap siwa dengan bagian tugas 

yang sama berkumpul dalam 

kelompok ahli, untuk membahas 

materi yang diberikan 

Siswa kembali ke kelompok asal 

untuk mengajarkan bagian materi 

sesuai tugasnya masing-masing 

kepada seluruh anggota kelompok 

asal 

Diskusi kelas antar kelompok yang 

dipimpin oleh guru kelas 

Melaksanakan tes individu 
TES 

Pemberian penghargaan kelompok SUPER 

TEAM 

GREAT 

TEAM 

GOOD 

TEAM 
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kelompok asal yang kemudian siswa-siswa tersebut akan dibagi lagi dalam 

kelompok ahli dimana dalam kelompok ahli tersebut siswa akan melakukan 

diskusi mengenai materi yang telah ditentukan oleh guru. Setelah berdiskusi di 

kelompok ahli siswa akan kembali ke kelompok asal untuk menyampaikan 

kepada teman-teman di kelompok asal mengenai hasil yang dia dapatkan dalam 

diskusi di kelompok ahli. 

2.2.5 Metode Ceramah Bervariasi 

2.2.6 Metode Ceramah 

Menurut Djamarah (2010:97) metode ceramah adalah metode yang boleh 

dikatakan metode tradisional, karena sejak dulu metode ini telah digunakan 

sebagai alat komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar 

mengajar. Meski metode ini lebih banyak menuntut keaktifan guru daripada anak 

didik, tetapi metode ini tetap tidak bisa ditinggalkan begitu saja dalam kegiatan 

pengajaran. Apalagi dalam pendidikan dan pengajaran tradisional, seperti di 

pedesaan yang kurang fasilitas. 

Cara mengajar dengan ceramah dapat dikatakan juga sebagai teknik 

kuliah, merupakan suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan 

keterangan atau informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan serta 

masalah secara lisan. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa metode ceramah adalah cara 

penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan lisan 

secara langsung terhadap siswa. 
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Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut: 

a. Kelebihan Metode Ceramah 

1. Guru mudah menguasai kelas. 

2. Mudah mengorganisasikan tempat duduk/kelas. 

3. Dapat diikuti oleh siswa yang berjumlah besar. 

4. Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. 

5. Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik. 

b. Kelemahan Metode Ceramah 

1. Mudah menjadi verbalisme (pengertian kata-kata). 

2. Yang visual menjadi rugi, yang auditif (mendengar) yang besar 

menerimanya. 

3. Bila sering digunakan dan terlalu lama akan membosankan. 

4. Guru menyimpulkan bahwa siswa mengerti dan tertarik pada 

ceramahnya, ini sukar sekali. 

5. Menyebabkan siswa menjadi pasif.  

Menurut Murwani (2006:64), diantara metode pembelajaran siswa, metode 

ceramah banyak digunakan oleh guru dalam berbagai situasi dan tujuan. Pada 

masa lalu dan mungkin sampai skarang, banyak orang berpendapat seseorang 

yang berprofesi sebagai guru berdiri di depan kelas, sementara yang lain duduk 

diam mendengarkan dan melaksanakan perintahnya. Metode ini hingga sekarang 

masih berlaku. Pusat pengetahuan hanya ada pada sang guru. Metode seperti ini 

kurang mengaktifkan siswa untuk memperoleh pengetahuan dan belajar tentang 
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nilai-nilai. Ada beberapa kerugian dari mendengarkan dalam metode ceramah, 

diantaranya adalah: 

1. Pengetahuan yang disampaikan hanya didasarkan pada apa yang dimiliki 

penceramahnya, ibarat komunikasi maka hanya satu arah tanpa peran 

partisipan dan tak ada umpan balik dari pendengarnya. 

2. Ada kesenjangan pengetahuan antara penceramah dan pendengarnya. 

Anggapannya peserta adalah orang yang tidak berpengetahuan sama sekali 

sehingga harus diisi. 

3. Peserta hanya menerima informasi secara pasif, maka mereka akan cepat 

bosan dan lelah. 

4. Metode kuliah menekankan pada transfer informasi dan fakta, lebih banyak 

mengadakan pesan-pesan dari informasi dibandingkan dengan faktanya. 

5. Rentang waktu peserta untuk dapat berkonsentrasi penuh sangat terbatas, 

apalagi ceramah dengan suara monoton. Rata-rata orang melupakan 50% dari 

apa yang mereka dengar. 

6. Penceramah biasanya tidak memiliki cara untuk memastikan seberapa jauh 

para peserta menangkap dan memahami apa yang disampaikan oleh 

penceramah, apalagi jika tidak ditinjau ulang selama ceramah atau setelah 

ceramah. 

2.2.7 Metode Diskusi 

Menurut Djamarah (2010:87), metode diskusi adalah cara penyajian 

pelajaran, dimana siswa-siswa dihadapkan pada sesuatu masalah yang bias berupa 
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pernyataan maupun pertanyaan yang bersifat problematis yang bisa dipecahkan 

secara bersama-sama. 

Teknik diskusi adalah salah satu teknik mengajar yang dilakukan oleh 

seorang guru di sekolah. Di dalam proses diskusi ini proses belajar mengajar 

terjadi, dimana interaksi antara dua atau lebih individu yang terlibat saling tukar 

menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi juga 

semuanya aktif, tidak yang pasif sebagai pendengar saja. Metode diskusi ada 

kebaikan dan kekurangannya, diantaranya adlah: 

Kebaikan metode diskusi 

1. Merangsang kreatifitas anak didik dalam bentuk ide, gagasan, prakarsa dan 

trobosan baru dalam pemecahan suatu masalah. 

2. Mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain. 

3. Memperluas wawasan. 

4. Membina untuk terbiasa musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan 

suatu masalah. 

Kekurangan metode diskusi 

1. Pembicaraan terkadang menyimpang, sehingga memerlukan waktu yang 

panjang. 

2. Tidak dapat dipakai dalam kelompok yang besar. 

3. Peserta mendapat informasi yang terbatas. 

4. Mungkin dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau menonjolkan 

diri. 
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2.2.8 Metode Tugas dan Resitasi 

Menurut Djamarah (2010:85), metode resitasi (penugasan) adalah metode 

penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan 

kegiatan belajar. Masalahnya tugas yang dilaksanakan oleh siswa dapat dilakukan 

di dalam kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di perpustakaan, di bengkel, 

di rumah siswa, atau di mana saja asal tugas tersebut dapat dikerjakan. 

Metode ini diberikan karena dirasakan bahan pelajaran terlalu banyak, 

sementara waktu sedikit. Artinya, banyaknya bahan yang tersedia dengan waktu 

kurang seimbang. Agar bahan pelajaran selesai sesuai dengan batas waktu yang 

ditentukan maka metode inilah yang guru pakai untuk mengatasinya. 

Tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah (PR), tetapi jauh 

lebih luas dari itu. Tugas biasanya dilaksanakan di rumah, di sekolah, di 

perpustakaan atau di tempat lainnya. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk 

aktif belajar, baik secara individu maupun secara kelompok. 

Tugas yang diberikan kepada anak didik ada berbagai jenis. Karena itu 

sangat banyak macamnya, bergantung pada tujuan yang akan dicapai seperti tugas 

meneliti, menyusun laporan (lisan/tulisan), tugas motorik (pekerjaan motorik), 

tugas di laboraturium dan lain-lain. 

Ada langkah-langkah yang harus diikuti dalam penggunaan metode tugas 

atau resitasi, yaitu: 

a. Fase pemberian tugas 

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan: 

- Tujuan yang akan dicapai 
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- Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti yang ditugaskan 

tersebut 

- Sesuai dengan kemampuan siswa 

- Ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa 

- Sediakan waktu yna cukup untuk mengerjakan tugas tersebut 

b. Langkah pelaksanaan tugas 

- Diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru 

- Diberikan dorongan sehingga anak mau kerja 

- Diusahakan/dikerjakan oleh siswa sendiri, tidak menyuruh orang lain 

- Dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh dengan baik 

dan sistematik 

c. Fase mempertanggungjawabkan tugas 

- Laporan siswa baik lisan atau tertulis dari apa yang telah dikerjakannya 

- Adanya Tanya jawab atau diskusi kelas 

- Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes, non tes ataupun dengan 

cara lainnya. 

Metode tugas juga memiliki kelebihan dan kekurangan, antara lain: 

Kelebihan metode tugas 

1. Lebih merangsang siswa dalam aktivitas belajar individual ataupun kelompok. 

2. Dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru. 

3. Dapat membina tanggung jawab dan disiplin siswa. 

4. Dapat mengembangkan kreatifitas siswa. 
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Kekurangan metode tugas 

1. Siswa sulit dikontrol, apakah benar ia yang mengerjakan tugas, atau orang 

lain. 

2. Khusus untuk tugas kelompok, tidak jarang yang aktif mengerjakan dan 

menyelesaikannya adalah anggota tertentu saja, sedangkan anggota lainnya 

tidak berpartisipasi dengan baik. 

3. Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan perbedaan individu 

siswa. 

4. Sering memberikan tugas yang monoton (tidak bervariasi) dapat menimbulkan 

kebosanan siwa. 

Dari uraian di atas dapat disimpulakn bahwa ceramah bervariasi adalah 

gabungan antara metode ceramah, diskusi dan penugasan. Penggunaan ketiga 

jenis mengajar ini dapat dilakukan diawali dengan pemberian kepada siswa 

tentang bahan yang akan didiskusikan, lalu memberrikan amsalah untuk 

didiskusikan oleh siswa. Kemudian diikuti oleh tugas-tugas yang harus 

diselesaikan oleh siswa. 

Ceramah dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau informasi 

mengenai bahan yang akan dibahas dalam diskusi, sehingga diskusi dapat berjalan 

dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.pada akhir diskusi, siswa 

diberikan beberapa tugas yang harus dikerjakan saat itu juga. 

2.2.9 Metode Konvensional 

Pembelajaran konvensional merupakan kegiatan belajar mengajar yang 

diawali dengan penyajian informasi bahan ajar yang akan dipelajari yang disertai 
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dengan pemberian contoh soal, pemberian tugas, diskusi,dan tanya jawab sampai 

pada akhirnya siswa dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru (Trianto, 

2007:41). Penyajian materi pelajaran secara lisan sangat berbeda dengan 

penyampaian secara tertulis. Hal ini tergantung pada cara guru mengajar, 

kecepatan bicaranya serta volume bicara guru. 

Pembelajaran konvensional lebih berpusat pada guru (teacher centered). 

Kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru menekankan pentingnya aktivitas 

guru dalam membelajarkan peserta didik. Peserta didik berperan sebagai pengikut 

dan penerima pasif dari kegiatan yang dilaksanakan. 

Guru dalam pembelajaran konvensional biasanya menyampaikan mata 

pelajaran yang dalam bentuk ceramah atau penjelasan lisan, siswa diharapkan 

dapat mengungkapkan kembali semua yang telah dimiliki ketika diberi pertanyaan 

oleh guru. Komunikasi yang digunakan adalah searah, kegiatan siswa terbatas 

pada ucapan guru, mencatat dan sesekali bertanya. Lingkungan belajar kurang 

mendapat perhatian, siswa kebanyakan pasif hanya sebagai pendengar. 

Pembelajaran konvensional memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Dominasi guru dalam kegiatan pembelajaran sedangkan peserta didik 

bersifat pasif dan hanya melakukan kegiatan melalui perbuatan pendidik. 

2. Bahan belajar terdiri atas konsep-konsep dasar atau materi belajar tidak 

dikaitkan dengan pengetahuan awal siswa 

3. Pembelajaran tidak dilakukan secara kelompok 

4. Pembelajaran tidak dilaksanakan melalui kegiatan laboratoriun 
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Kelebihan metode pembelajaran konvensional: 

1. Bahan belajar dapat dituntaskan secara tuntas 

2. Dapat dipahami oleh peserta didik dalam jumlah besar 

3. Pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu 

4. Target materi relatif mudah dicapai 

Kekurangan pembelajaran konvensional: 

1. Sangat membosankan karena mengurangi motivasi dan kreativitas siswa 

2. Keberhasilan perubahan sikap dan perilaku peserta didik relatif sulit diukur 

3. Kualitas pencapaian tujuan belajar yang telah ditetapkan adalah relatif 

rendah karena pendidik sering hanya mengejar targrt waktu untuk 

menghabiskan target materi pembelajaran 

4. Pembelajaran kebanyakan menggunakan ceramah dan Tanya jawab 

Pembelajaran konvensional yang dilakukan terdiri dari tiga tahap yaitu 

tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Berdasarkan penjelasan mengenai metode ceramah bervariasi dan metode 

konvensional, maka dapat disimpulkan bahwa metode ceramah bervariasi lebih 

baik daripada metode konvensional, karena dalam metode ceramah bervariasi, 

siswa tidak hanya berperan sebagai pendengar saja saat guru menerangkan di 

depan kelas. Hal ini disebabkan pada metode caramah bervariasi terdapat metode 

diskusi, dalam metode diskusi siswa dituntut untuk bekerja sama menyelesaikan 

masalah yang diberikan oleh guru. 
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2.2.10 Tinjauan tentang Ayat Jurnal Penyesuaian (Perusahaan Jasa) 

Menurut Suhadimanto (2005:115), Ayat jurnal penyesuaian adalah 

ayat jurnal untuk menyesuaikan angka-angka dalam neraca sisa yang masih 

belum memperlihatkan transaksi operasional perusahaan yang sesungguhnya 

pada akhir periode. 

Beberapa transaksi yang memerlukan penyesuaian diantaranya adalah 

1. Transaksi yang sudah terjadi tapi belum dicatat 

a. Beban yang masih harus dibayar. 

b. Piutang pendapatan. 

c. Penyusutan aktiva tetap. 

2. Transaksi yang sudah dicatat akan tetapi pada akhir periode masih 

perlu dikoreksi 

a. Beban dibayar di muka 

1) Beban dibayar di muka dicatat sebagai harta 

2) Beban dibayar di kuka dicatat sebagai beban 

b. Pendapatan diterima di muka 

1) Pendapatan diterima di muka dicatat sebagi utang atau 

kewajiban 

2) Pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan 

c. Pemakaian perlengkapan 

Menurut Kusmuryanto (2005:76), ayat jurnal penyesuaian (adjusting 

entries = adjustment) adalah proses untuk menetapkan dan mengakui aktiva, 
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utang, pendapatan dan beban dan membetulkan kesalahan yang terjadi 

dilakukan dengan membuat jurnal. 

Jurnal penyesuaian ini diperlukan karena sering kali perusahaan mengalami 

situasi dimana pendapatan yang diterima dengan beban biaya yang dikorbankan 

tidak jatuh bersamaan. Dengan dilakukannya penyesuaian terhadap beberapa 

perkiraan, maka seluruh transaksi yang dipengaruhi laba periodik dan posisi 

keuangan telah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. 

1. Hal-hal Yang Memerlukan Penyesuaian 

Menurut Kusmuryanto (2005:76) hal-hal yang memerlukan 

penyesuaian adalah: 

a. Pendapatan Diterima Dimuka (deferred uneared revenue) 

Apabila perusahaan belum menyelesaikan pekerjaan yang dipesan 

tetapi telah menerima pembayaran atas pesanan tersebut, maka penerimaan 

yang demikian akan dapat dikatakan sebagai pendapatan diterima dimuka. 

b. Pendapatan Yang Masih Diterima (accrued revenue) 

Pendapatan yang masih harus diterima (telah dilakukan suatu 

pekerjaan tetapi pendapatannya belum diterima) atau sering disebut juga 

pendaptan piutang. 

c. Beban Dibayar Dimuka (deferred/prepaid expense) 

Beban yang dibayar pada suatu periode tertentu, tetapi mempunyai 

lebih dari suatu periode akuntansi. Ada periode pendekatan yaitu pendekatan 

neraca (harta) dan pendekatan rugi/laba. 
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d. Persediaan Perlengkapan (supplies) 

Untuk perlengkapan yang benar-benar telah digunakan dalam periode 

akuntansi, harus dicatat sebagai beban perlengkapan, melalui jurnal 

penyesuaian. 

e. Cadangan Kerugian piutang/piutang tak tertagih 

Taksiran piutang tidak dapat ditagih ini dicatat pada akun cadangan 

kerugian piutang usaha yang merupakan akun di neraca sisi pasiva. Kerugian 

karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih dicatat dengan menggunakan 

dua cara yaitu pada saat ada kepastian bahwa piutang tidak mungkin ditagih 

dan pada periode dimana penjualan kredit terjadi. 

f. Beban Yang Masih Harus Dibayar 

Beban yang masih harus dibayar adalah beban realisasi 

pembayarannya belum terjadi tetapi perusahaan sudah menerima 

mannfaatnya sehingga merupakan beban bagi perusahaan sebagi hutang pada 

periode yang bersangkutan. 

g. Penyusutan Aktiva 

Seluruh aset tetap kecuali tanah milik perusahaan harus 

disusutkan/didepresiasi. Terdapat beberapa metode untuk menyusutkan aset 

tetap, salah satunya adalah metode garis lurus. 

Menurut Suhadimanto (2005:116) ada beberapa akun yang memerlukan 

penyesuaian, antara lain adalah sebagai berikut: 
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A. Transaksi Yang sudah terjadi tetapi belum dicatat 

1. Beban yang masih harus dibayar. 

Beban yang masih herus dibayar atau disebut juga beban yang 

terutang adalah biaya-biaya yang sudah terjadi akan tetapi masih belum 

dibayar dan belum dicatat dalam akun yang bersangkutan. Oleh karena itu 

pada akhir periode perlu dilakukan penyesuaian. 

Contoh jurnal penyesuaian yang dibuat adalah sebagai berikut: 

Tanggal Nama Akun Ref. Debet Kredit 

201x

Des 
31 

Beban Gaji  xxx  

Gaji terutang   xxx 

 

2. Piutang Pendapatan 

Piutang pendapatan adalah pendapatan yang telah diperoleh akan 

tetapi belum diterima dan dicatat 

Contoh jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut: 

Tanggal Nama Akun Ref. Debet Kredit 

201x Des 31 
Piutang Usaha  xxx  

Pendapatan SPP   xxx 

3. Penyusutan Aktiva Tetap 

Penyusutan nilai aktiva tetap adalah pengalokasian harga perolehan 

aktiva tetap berwujud yang dibebankan pada tahun-tahun operasinya. 

Tanggal Nama Akun Ref. Debet Kredit 

201xA

gst 
1 

Beban Penyusutan Aktiva 

Tetap 
 Xxx  

           Ak.Penyusutan aktiva 

tetap 
  Xxx 
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B. Transaksi yang sudah dicatat tapi masih perlu dikoreksi 

1. Beban dibayar di muka/piutang beban. 

Beban yang dibayar di muka /piutang beban adalah Semua biaya 

yang sudah dibayar akan tetapi belum dibebankan pada periode akuntansi 

yang berjala. Beban dibayar di muka terjadi karena pembayaran dilakukan 

sekaligus untuk waktu yang akan dating. 

a. Pendekatan harta 

Tanggal Nama Akun Ref. Debet Kredit 

201x 

Agst 
1 

Beban Sewa  Xxx  

Sewa dibayar di muka   xxx 

b. Pendekatan Beban 

Tanggal Nama Akun Ref. Debet Kredit 

201x 

Agst 
1 

Sewa dibayar di muka  Xxx  

Beban Sewa   Xxx 

 

2. Pendapatan diterima di muka 

Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan dari pendapatan 

tetapi bukan merupakan pendapatan tahun yang berjalan dan merupakan 

pendapatan tahun berikutnya. Oleh karena itu diperlukan jurnal 

penyesuaian untuk pendapatan yang diakui pada periode berjalan 

a. Dicatat sebagai kewajiban 

      Contoh jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut: 

Tanggal Nama Akun Ref. Debet Kredit 

201x

des 
31 

Sewa diterima di muka  Xxx  

Pendapatan Sewa   Xxx 
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b. Dicatat sebagai pendapatan 

Contoh jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut: 

Tanggal Nama Akun Ref. Debet Kredit 

201x

des 
31 

Pendapatan sewa  Xxx  

Sewa diterima di 

muka 
  Xxx 

 

c. Beban pemakaian perlengkapan. 

Beban pemakaian perlengkapan adalah bagian dari harga beli 

perlengkapan yang telah dipakai dan harus dibebankan pada periode yang 

bersangkutan. 

      Contoh jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut: 

Tanggal Nama Akun 
Ref

. 
Debet Kredit 

201x

des 
31 

Beban pemakaian Prlngkpn  Xxx  

Perlengkapan   Xxx 

 

4. Kerugian piutang. 

Kerugian piutang adalah taksiran besarnya kerugian yang 

disebabkan oleh adanya piutang yang tidak dapat ditagih. 

      Contoh jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut: 

Tanggal Nama Akun Ref. Debet Kredit 

201x
des 

31 

Kerugian Piutang  Xxx  

Cadangan Kerugian 

piutang 
  xxx 

 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa akun yang perlu 

diadakan penyesuaian antara lain: (1) pendapatan diterima di muka; (2) 

pendapatan diterima di muka; (3) beban dibayar di muka; (4) persediaan 
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perlengkapan; (5) cadangan kerugian piutang; (6) beban yang masih harus 

dibayar; (7) penyusutan aktiva.   

2.3 Kerangka Berfikir 

Akuntansi merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat di sekolah 

menengah atas yang perlu ditingkatkan pengajarannya, hal ini dikarenakan masih 

banyak siswa yang beranggapan bahwa akuntansi adalah mata pelajaran yang sulit 

dan membosankan untuk dipelajari. Pelaksanaan pembelajaran akuntansi dikelas 

tidak bisa hanya menggunakan metode ceramah saja, tetapi perlu dilakukan 

adanya pemberian latihan soal agar siswa dapat lebih memahami materi yang 

diberikan oleh guru, hal ini dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman 

dan ketrampilan siswa dalam proses pencatatan akuntansi.  

Hasil belajar akuntansi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 

faktor intern dan juga faktor ekstern. Faktor intern menyangkut faktor jasmaniah, 

psikologis dan kelelahan. Sedangkan faktor ekstern menyangkut faktor keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Keseluruhan faktor yang berpengaruh terhadap belajar 

mempunyai andil yang sama besar dalam memberikan dasar dan kemudahan 

dalam pencapaian tujuan belajar yang optimal. Salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar akuntansi adalah penggunaan metode 

pembelajaran. Metode pembelajaran yang efektif sangat diperlukan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan hasil belajar sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

Dalam proses belajar mengajar setiap guru senantiasa mengharapkan anak 

didiknya dapat mencapai hasil belajar yang semaksimal mungkin. Untuk itu guru 
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harus mampu memilih dan menentukan model mengajar yang tepat. Sehingga 

materi yang disajikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemakaian metode 

yang tepat dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran, sedangkan 

penggunaan metode yang tidak tepat akan menghambat proses belajar mengajar. 

Pemilihan metode pembelajaran kooperatif diperkuat oleh penelitian 

terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Smialek dan Roburka (2006) meneliti 

tentang pengaruh efektifitas latihan pembelajaran koopertif pada kemempuan 

mendengarkan secara kritis diperguruan tinggi menunjukan bahwa nilai rata-rata 

pada kelas eksperimen yang diberi perlakuan pembelajaran secara signifikan lebih 

baik dari nilai rata-rata kelas kontrol yang diberi perlakuan pembelajaran 

tradisional (ceramah). Hal ini dapat dilihat pada nilai pelajaran musical style 

period. Nilai rata-rata kelas eksperimen 83,87 sedangkan nilai rata-rata kelas 

kontrol 76,23. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Apriyani (2007) menunjukan bahwa 

penggunaan metode pemebelajaran kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa kelas X SMA Negeri 1 Bantarkawung pada pokok bahasan 

permintaan, penawaran dan harga keseimbangan dapat dilihat dari hasil siklus I 

nilai rata-rata sebesar 7,49 pada kelompok eksperimen dan pada kelompok kontrol 

hanya memiliki rata-rata 6,80. Nurkhayati (2007) menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw mampu memberikan 

prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan denagn metode konvensional. Hal 

tersebut dapat dilihat dari analisis perhitungan rata-rata populasi dari kelas kontrol 

dan eksperimen dengan menerima hipotesis penelitian (Ha): prestasi belajar IPS 
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Ekonomi pada siswa kelas VIII semester I SMP Negeri 3 Pati tahun ajaran 

2007/2008 yang menerapkan pembelajaran konvensional. 

Melalui penelitian ini akan dibuat mekanisme pembelajaran dengan 

menggunakan dua model pembelajaran yang diterapkan pada dua kelas yaitu kelas 

eksperimen dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw 

dan kelas kontrol dengan menggunakan metode pembelajaran Ceramah bervariasi, 

dimana nantinya hasil belajar kedua metode pembelajaran akan dibandingkan 

antara hasil belajar dengan metode koopertif tipe Jigsaw dengan hasil belajar 

metode ceramah bervarisi. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar 

akuntansi pokok bahasan jurnal penyesuaian antara metode pembelajaran 

kooperatif tipe Jigsaw dengan metode Ceramah bervariasi. Mekanisme berpikir 

diatas dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut ini: 
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2.4 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah ada perbedaan antara penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe 

Jigsaw dengan metode ceramah bervariasi terhadap hasil belajar akuntansi materi 

jurnal penyesuaian pada siswa kelas XI IPS MAN Purwodadi tahun ajaran 

2010/2011. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1. Populasi 

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

penelitian ini yang menjadi populasi sama dengan sampel penelitian adalah 

seluruh siswa kelas XI IPS semester genap MAN Purwodadi Kabupaten 

Grobogan tahun pelajaran 2010/2011 berjumlah 90 siswa, yang terbagi menjadi 2 

kelas, yaitu: Kelas XI IPS 1 sebanyak 45 siswa, dan Kelas XI IPS 2 sebanyak 45 

siswa. 

Terlebih dahulu populasi tersebut diuji normalitas dan homogenitasnya 

menggunakan bantuan program microsoft Excel dan data yang digunakan adalah 

hasil belajar ulangan semester genap siswa kelas XI IPS MAN Purwodadi tahun 

ajaran 2010/2011, untuk mengetahuinya dilakukan analisis sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji Normalitas populasi hipotesis statistik 

yang digunakan adalah: 

61 
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Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

Teknik yang digunakan untuk menguji kenormalan adalah teknik chi 

kuadrat. 

         (Sudjana,2005:273). 

Keterangan : 

   2x  = Harga chi-kuadrat. 

   k    = Jumlah kelas interval. 

   Oi   = Frekuensi hasil pengamatan. 

   Ei   = Frekuensi yang diharapkan. 

Hasil perhitungan nilai χ
2

hitung dikonsultasikan dengan nilai χ
2

tabel dengan 

db= k-3 (k adalah banyaknya kelas interval) dengan taraf signifikansi 5%. Jika 

χ
2

hitung <  χ
2
tabel maka Ho diterima dan data berdistribusi normal (Sudjana, 2005: 

293).  

Tabel 3.1 Analisis Uji Normalitas 

Kelas χ
2

hitung χ
2

tabel Kriteria 

XI IPS 1 7,6723 7,81 Berdistribusi normal 

XI IPS 2 7,7492 7,81 Berdistribusi normal 

        Sumber: data sekunder setelah diolah 2011 

Berdasarkan perhitungan tersebut didapat χ
2

hitung yaitu XI IPS 1 sebesar 

7,6723 dan, XI IPS 2 sebesar 7,7492. Sedangkan nilai χ
2

tabel nya sebesar 7,81. Hal 

ini berarti bahwa Ho diterima dan data berdistribusi normal. 
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b. Uji Homogenitas Data 

Uji homogenitas populasi dilakukan untuk menentukan apakah populasi 

tersebut dalam keadaan yang sama atau tidak. Hipotesis statistik yang digunakan 

adalah: 

 

 

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut: 

(1)  Menghitung Si
2
 dari masing-masing kelas 

(2)  Menghitung varians gabungan (S
2
) dari semua kelas dengan rumus 

   

 

(3)  Menghitung harga koefisien Bartlett (B) dengan rumus 

   

 

(4)  Menghitung nilai statistik chi kuadrat (χ
2
) dengan rumus 

   

 

Kriteria pengujiannya adalah Jika χ
2
 hitung <  χ

2
 (1-α)(k-1), untuk taraf 

signifikasi(α)= 5% dan  dk=k-1, k adalah jumlah kelas, maka Ho diterima yang 

berarti masing-masing kelas dalam populasi mempunyai varians yang sama 

(homogen). 
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Tabel 3.2 Analisis Uji Homogenitas 

Kelas χ
2

hitung χ
2

tabel Kriteria 

XI IPS 1 3,026 3,84 Varians sama 

XI IPS 2 3,026 3,84 Varians sama 

       Sumber: data sekunder setelah diolah 2011 

Berdasarkan perhitungan tersebut didapat χ
2

hitung  yaitu XI IPS 1 dan XI IPS 

2 sebesar 3,026. Sedangkan nilai χ
2

tabel nya sebesar 3,84. Hal ini berarti bahwa Ho 

diterima dan data mempunyai varians yang sama.  

 

3.2. Variabel Penelitian 

1. Hasil belajar pre-test dan post-test mata pelajaran akuntansi kompetensi dasar 

jurnal penyesuaian perusahaan jasa pada siswa kelas XI MAN Purwodwdi 

dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw sebagai 

kelas eksperimen. 

2. Hasil belajar pre-test dan post-test mata pelajaran akuntansi kompetensi dasar 

jurnal penyesuaian perusahaan jasa pada siswa kelas XI MAN Purwodadi  

dengan menggunakan metode pembelajaran Ceramah bervariasi sebagai kelas 

kontrol. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Metode Tes 

Metode Tes digunakan dengan tujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

terhadap penguasaan materi jurnal penyesuian. Bentuk tes yang digunakan adalah 

tes bentuk pilihan ganda. Tes dilakukan pada awal (pretest) dan akhir (postest) 
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pembelajaran pokok bahasan jurnal penyesuaian pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. 

3.3.2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data awal berupa hasil 

UAS kelas XI tahun 2010/2011. Selain itu digunakan untuk memperoleh daftar 

nama-nama siswa yang akan diteliti.  

 

3.4. Analisis Instrumen Penelitian 

3.4.1. Validitas Butir Soal 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari 

variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 2007: 59). Sebuah tes dikatakan valid 

apabila mempunyai dukungan yang besar terhadap skor total. Untuk mengetahui 

validitas item soal digunakan rumus korelasi product moment. Menurut Arikunto 

(2007:72) yaitu: 

 

 

       

Keterangan: 

XYr  = Koefisien korelasi tiap item, 

N  = Banyaknya subjek uji coba 

X  = Jumlah skor item, 

Y  = Jumlah skor total, 

 2X  = Jumlah kuadrat skor item, 

rxy =
   2222 Y)(-Yn X-Xn

Y)( X)(-XYn
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 2Y  = Jumlah kuadrat skor total, 

XY     = Jumlah perkalian skor item dan skor total. 

Kriteria untuk melihat valid atau tidaknya dibandingkan dengan harga r  

tabel dengan taraf signifikan 5 %, dan N = 30 diperoleh rtabel =0.361. Jadi suatu 

butir dikatakan valid jika rhitung > rtabel. 

Tabel 3.3 Analisis Validitas Butir Soal 

Kriteria Nomor soal 

Valid 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 

Tidak valid 4, 8, 9, 18, 26 

Sumber: data primer setelah diolah 2011 (Lampiran 14) 

Sesuai hasil perhitungan diperoleh butir soal yang tidak valid adalah butir 

soal 4, 8, 9, 18, 26 sehingga 5 butir soal tersebut dibuang. Soal tersebut dibuang 

karena setelah dilakukan uji coba dan di analisis didapatkan r hitung < r tabel, jadi 

soal tersebut dikatakan tidak valid dan harus dibuang. 

3.4.2. Reliabilitas 

Sebuah tes dikatakan reliabel apabila hasil-hasil tes tersebut menunjukkan 

ketepatan (Arikunto, 2007:60). Untuk menentukan reliabilitas soal pilihan ganda, 

digunakan rumus KR-20 (Arikunto, 2007:100) yaitu: 

 

 

Jika r11 > r tabel maka tes tersebut dikatakan reliabel. 

Keterangan: 
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r11 = Reliabilitas tes secara keseluruhan 

p =  Proporsi subjek yang menjawab item dengan benar, 

q =  Proporsi subjek yang menjawab item dengan salah  (q=1-p), 

pq  =   Jumlah hasil perkalian antara p dan q, 

n =   Banyaknya item, 

S =   Standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians). 

Kemudian hasil perhitungan koefisien reliabilitas dikonsultasikan dengan 

tabel r product moment. Jika r11 > r tabel maka dapat disimpulkan bahwa soal 

tersebut reliabel. Dari perhitungan diperoleh reliabilitas tesnya adalah. Dengan 

taraf signifikan 5 %, dan  N = 30 diperoleh rtabel = 0,361.  dan r11 = 0,839 Karena 

r11 > dari rtabel maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tes reliabel. 

3.4.3. Daya Pembeda (D) 

Menurut Arikunto (2007:211) daya pembeda soal adalah kemampuan suatu 

soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan 

peserta didik yang berkemampuan rendah. Daya beda dicari dengan mengambil 

50% skor teratas sebagai kelompok atas (JA) dan 50% skor terbawah sebagai 

kelompok bawah (JB). Dan jika jumlah peserta tes lebih dari 100, maka hanya 

diambil kedua kutubnya saja 27% untuk kelompok atas dan 27% untuk kelompok 

bawah. 

Seluruh peserta tes dibagi menjadi dua sama besar yaitu 50% untuk 

kelompok atas dan 50% untuk kelompok bawah. Hal ini disebabkan karena 

peserta tes berjumlah 32 orang yang berarti kurang dari 100. Menurut Arikunto 

(2009:213) rumus yang digunakan yaitu: 
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Keterangan:   

D = Daya pembeda, 

JA = Banyaknya peserta kelompok atas, 

JB = Banyaknya peserta kelompok bawah, 

BA   = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal  itu dengan 

benar, 

BB    = Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu dengan 

benar, 

A

A
A

J

B
P  = Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar, 

B

B
B

J

B
P  = Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

Kriteria soal-soal yang dapat dipakai sebagai instrumen berdasarkan 

pembedanya diklasifikasikan sebagai berikut:  

D : 0,00 – 0,20 : jelek (poor), 

D : 0,20 – 0,40 : cukup (satisfactory), 

D : 0,40 – 0,70 : baik (good), 

D : 0,07 – 1,00 : baik sekali (excellent), 

D : negatif, semuanya tidak baik. 

Sehingga butir soal yang mempunyai D negatif sebaiknya dibuang 

(Arikunto,2006:218). 

 

 

BA

B

B

A

A PP
J

B

J

B
D   
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Tabel 3.4 Analisis Daya Pembeda Butir Soal 

Kriteria Nomor soal 

Baik Sekali  

Baik  1, 5, 6, 10,11, 17, 19, 21, 24, 28 

Cukup 2, 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 

Jelek  

 Sumber: data primer setelah diolah 2011 

Sesuai perhitungan diketahui bahwa butir soal 1, 5, 6, 10,11, 17, 19, 21, 24, 

28 mempunyai daya pembeda soal yang baik. Dan butir soal 2, 3, 7, 12, 13, 14, 

15, 16, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30 mempunyai daya pembeda soal yang cukup. 

3.4.4 Tingkat Kesukaran Butir Soal 

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

Soal yang mudah tidak akan merangsang siswa untuk mempertinggi 

kemampuannya untuk menyelesaikan soal tersebut. Sebaliknya soal yang terlalu 

sulit menyebabakan siswa patah semangat. Menurut Arikunto (2007:208) untuk 

mengetahui tingkat kesukaran soal dapat digunakan rumus: 

 

 

Keterangan: 

P = Indeks kesukaran, 

B  = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar, 

JS = Jumlah seluruh siswa peserta tes. 

Pengklasifikasian indeks kesukaran sebagai berikut: 

(1) Soal dengan P 0,00-0,10 adalah soal sangat sukar 

JS

B
P 
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(2) Soal dengan P 0,11-0,30 adalah soal sukar 

(3) Soal dengan P 0,31-0,70 adalah soal sedang  

(4) Soal dengan P 0,71-0,90 adalah soal mudah 

(5) Soal dengan P > 0,90 adalah soal sangat mudah 

Tabel 3.5 Tingkat kesukaran Butir soal 

No. Kriteria Butir soal Jumlah Prosentase 

1 Sukar  14, 20, 30 3 12% 

2 Sedang  2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 

27, 28, 29 

21 84% 

3 Mudah  1 1 4% 

Sumber : Olah Data Primer setelah diolah Th 2011 (Lampiran 14) 

Berdasarkan tabel 3.5, diperoleh butir soal 1 adalah butir soal mudah. Butir 

soal 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 

adalah butir soal sedang, dan butir soal 14, 20, 30 adalah butir soal sulit. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Sebelum dikenakan perlakuan pada kelompok eksperimen, perlu diadakan 

pemadanan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Ini dilakukan 

untuk mengetahui bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan diantara keduanya 

atau kedua-duanya berangkat dari keadaan awal yang sama. Hal ini bisa diketahui 

dengan adanya varians dan rata-rata yang dimiliki oleh kedua kelompok sampel 

tidak berbeda secara signifikan serta berdistribusi normal. 
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3.5.1. Analisis Tahap Awal 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data nilai kelompok 

kontrol dan kelompok eksperimen berdistribusi normal atau tidak. Teknik yang 

digunakan untuk menguji kenormalan adalah teknik chi kuadrat. Hipotesis yang 

digunakan adalah: 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

Teknik yang digunakan uhtuk menguji kenormalan adalah teknik chi kuadrat. 

 

   (Sudjana, 2005 : 273) 

Keterangan: 

2x   = Harga chi-kuadrat. 

k    = Jumlah kelas interval. 

Oi   = Frekuensi hasil pengamatan. 

Ei   = Frekuensi yang diharapkan. 

Hasil perhitungan nilai χ
2

hitung dikonsultasikan dengan nilai χ
2

tabel dengan 

db= k-3 (k adalah banyaknya kelas interval) dengan taraf signifikansi 5%. Jika 

χ
2

hitung <  χ
2

tabel maka Ho diterima dan data berdistribusi normal. 

2. Uji Kesamaan dua Varian 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians yang sama atau 
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tidak. Jika kedua kelompok mempunyai varians yang sama maka dikatakan 

kedua kelompok homogen. 

  Hipotesis yang digunakan adalah: 

H0 : 
2

2

2

1   (variansnya homogen) 

Ha : 
2

2

2

1   (variansnya tidak homogen) 

Keterangan :   

2

1 = varians kelompok eksperimen. 

2

2 = varians kelompok kontrol 

Untuk menguji kesamaan varians tersebut, rumus yang digunakan adalah: 

 

    (Sudjana, 2005 : 250) 

 

Keterangan :  

Vb = Varians yang lebih besar. 

Vk = Varians yang lebih kecil. 

Dengan taraf signifikasi 5% derajat kebebasan pembilang (dk) pembilang 

= n1-1 dan derajat kebebasan (dk) penyebut = n2-1. Dapat pula ditentukan 

dengan Ftabel = F(1/2)(v1,v2). 
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3. Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui kesamaan rata-

rata dua kelompok sebelum perlakuan. Maka perlu diuji menggunakan uji 

kesamaan dua rata-rata. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut : 

Ho : µ1
2

 = µ2
2 

Ha :  µ1
2

 ≠ µ2
2 

Keterangan: 

µ12 = Rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

µ22 = Rata-rata hasil belajar siswa pada kelas kontrol 

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

digunakan rumus :

       
  

 

 

  

 

Terima Ho jika –t1-1/2 (n1+n2-2) < t < t1 -1/2 ( n1+n2-2) (Sudjana,2005:238) 

Kriteria pengujian adalah H0 diterima jika -t(1 -  ) <t < t(1 -  ) dengan peluang 

)1(  dengan dk = (n1 + n2 – 2) dan H0 ditolak jika t mempunyai harga-

harga lain. 

3.5.2 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yaitu penelitian kuantitatif 

yang sangat kuat mengukur hubungan sebab akibat. Jenis penelitian eksperimen 

21

21

11

nn
s

xx
t






 

2

)1()1(

21

22

2

112 2






nn

snsn
s

 



74 

 

 

ini adalah Classical Experiment Design (Satu kelompok eksperimen-satu 

kelompok pembanding/kontrol). Tahapan yang dilakukan adalah membagi subyek 

ke dalam dua kelompok, kemudian pada kelompok eksperimen diberikan stimulus 

berupa pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, sedangkan pada kelompok 

pembanding diberikan stimulus berupa pembelajaran ceramah bervariasi. 

Melalui penelitian ini akan diketahui keefektifan penggunaan pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw. Setelah diketahui item soal yang dipilih untuk dijadikan 

instrument penelitian maka dilakukan stimulus pada kelompok sampel. Perlakuan 

yang diberikan pada kelompok eksperiment dalam proses pembelajaran dibantu 

dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Sedangkan 

kelas kontrol dalam proses pembelajaran dengan pembelajaran ceramah 

bervariasi. Setelah pembelajaran baik pada kelas kontrol dan eksperimen berakhir 

kemudian diberikan post test.  

3.5.3.  Kelas Experiment 

1. Persiapan 

Didalam fase persiapan ini hal-hal yang dilakukan meliputi: 

a. Menyusun perangkat pembelajran seperti rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) beserta tujuan pembelajaran. 

b. Membuat lembar diskusi siswa beserta jawaban . 

c. Merancang pembentukan kelompok. 

2. Pelaksanaan 

Dalam fase pelaksanaan ini hal-hal yang didukung meliputi: 
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a. Guru menjelaskan proses jalannya pembelajaran menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. 

b. Siswa dibagi menjadi  6 kelompok asal, yang anggotanya setiap 

kelompok 7-8 orang, kemudian siswa dibagi kembali kedalam 6 

kelompok ahli yang setiap kelompoknya terdiri dari  7-8 siswa yang 

anggotanya merupakan perwakilan 1-2 siswa dari kelompok asal yang 

telah terbentuk. Kemudian kelompok ahli melakukan diskusi. 

c. Tiap kelompok ahli mendiskusikan materi yang telah diberikan dengan 

memberikan pertanyaan dalam lembar soal sebagai panduan diskusi. 

d. Guru membimbing siswa dalam pelaksanaan diskusi. 

e. Siswa mempresentasikan yang telah mereka diskusikan di kelompok 

ahli kepada teman-temannya di kelompok asal. 

3. Evaluasi 

Setelah proses pembelajaran berakhir kemudian diadakan post tes berupa 

soal pilihan ganda untuk mengetahui tingkat penguasaan materi jurnal 

penyesuaian. 

3.5.4. Kelas Kontrol 

1. Persiapan 

a. Menyusun perangkat pembelajaran seperti rencana seperti rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) beserta tujuan pembelajaran. 

2. Pelaksanaan 

a. Guru menyajikan materi Jurnal Penyesuaian dengan pembelajaran 

ceramah bervariasi. 
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b. Latihan dan tanya jawab soal. 

3. Evaluasi 

Setelah proses pembelajaran berakhir kemudian diadakan postes berupa 

soal pilihan ganda untuk mengetahui tingkat penguasaan materi jurnal 

penyesuaian. 

3.5.5. Analisis Data Tahap Akhir 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas sama seperti pada analisis tahap awal. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah sampel tetap terdistribusi normal setelah adanya 

perlakuan. Hipotesis yang digunakan adalah: 

Ho: Data Berdistribusi normal 

Ha: Data tidak berdistribusi normal 

Sedangkan uji normalitas yang digunakan adalah sama dengan pada saat 

menganalisis data awal, yaitu chi kuadrat. 

 

 (Sudjana, 2005:273)  

Keterangan:   

χ2  = Chi kuadrat 

k = jumlah kelas interval 

Oi = frekuensi hasil pengamatan 

Ei  = frekuensi yang diharapkan  

Kriteria pengujian:jika χ
2

hitung < χ
2

tabel maka Ho diterima dan data 

berdistribusi normal (Sudjana, 2005:293). 
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2. Uji Kesamaan Dua Varians 

Uji homogenitas varians digunakan untuk mengetahui apakah kedua kelas 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol mempunyai varians yang sama atau 

tidak. Jika kedua kelompok mempunyai varians yang sama maka dikatakan 

kedua kelompok homogen. 

Ho : 
1


2
 = 

2

2  

Ha : 
1


2
 

2

2  

Ho diterima apabila F  F1/2 (nb-1): (nk-1) 

 

 

Kriteria pengujian; jika harga Fhitung < Ftabel, maka kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama (homogen) (Sudjana,2005:250).  

3. Uji Hipotessis (Uji Perbedaan Dua Rata-rata) 

Uji perbedaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui kesamaan rata-

rata dua kelompok setelah perlakuan maka perlu diuji menggunakan uji 

perbedaan dua rata-rata. Hipotesis statistik yang digunakan untuk uji beda rata-

rata antara kelas eksperimen dan kelas kontrol adalah sebagai berikut. 

H0 : 1  =  2  (Tidak terdapat perbedaan rata-rata prestasi   belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol) 

H1 : 1 ≠ 2  (Terdapat perbedaan rata-rata prestasi belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol) 

Untuk mengetahui hipotesis ini, digunakan uji t dua sampel. Rumus uji t 

adalah : 

F  

=
terkecil

terbesar

ians

ians

var

var
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                                  dengan  

 

Setelah diperoleh nilai t, maka akan dibandingkan dengan ttabel  dan 

kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika thitung > ttabel, dengan ttabel  diperoleh 

dari daftar distribusi t dengan peluang (1 – α), taraf signifikansi 5% dan dk = (n1 

+ n2 – 2). Jika data tidak homogen digunakan rumus t’ yaitu : 

 

 

 

Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho jika diperoleh 
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(Sudjana,2005:241)
 

Keterangan: 

: nilai rata-rata kelas eksperimen, 

: nilai rata-rata kelas kontrol, 

: varians data pada kelas eksperimen, 

: varians data pada kelas kontrol,  

:banyaknya subyek pada kelas eksperimen, 

: banyaknya subyek pada kelas kontrol 

 

21

21

11

nn
S

XX
t






 

2

)1()1(

21

2

22

2

11






nn

SnSn
S  

2

2

2

1

2

1

21
'

n

s

n

s

xx
t




  

21

2211'
ww

twtw
t




  

1X

2X

2

1s

2

2s

1n

2n



79 

 

 

4. Analisis Deskriptif Presentase 

Metode analisis deskriptif persentase digunakan untuk mengetahui tingkat 

presentase aktivitas siswa per aspek dan kemampuan guru dalam pengelolaan 

pembelajaran ditentukan dengan perhitungan indeks persentase. Perhitungan 

indeks persentase dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

% : Nilai persentase atau hasil 

N : Jumlah nilai yang diperoleh 

N : Jumlah seluruh nilai total  

Langkah-langkah menggunakan rumus analisis deskreptif presentase 

adalah sebagai berikut 

%16%100
5

80
.4

%80%20%100tanRe.3

%20%100
5

1
.2

%100%100
5

5
.1









xrsentaseIntervalPe

Persentasegn

xMinimumPersentase

xMaksimalPersentase

 

Tabel  3.6 Interval dan Kategori Aspek Aktifitas siswa Kelas Eksperimen 

Interval 
Frekuansi 

pertemuan 
ke 1 

F rekuensi 
% 

Frekuensi 
pertemuan 

ke  2 

Frekuensi 
% 

Kategori 

84,01% - ≤ 100,00% - - - - Sangat Baik 

68,01% - ≤ 84,00% 30 67% 44 98% Baik 

52,01% - ≤ 68,00% 15 23% 1 2% Cukup Baik 

36,01% - ≤ 52,00% - - - - Kurang Baik 

20,01% - ≤ 36,00% - - - - Tidak Baik 

%100% x
N

n
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Tabel  3.7 Interval dan Kategori Aspek Aktifitas siswa Kelas Kontrol 

Interval 
Frekuansi 

pertemuan 
ke 1 

F rekuensi 
% 

Frekuensi 
pertemuan 

ke  2 

Frekuensi 
% 

Kategori 

84,01% - ≤ 100,00% - - - - Sangat Baik 

68,01% - ≤ 84,00% - - - - Baik 

52,01% - ≤ 68,00% 16 36% 29 64% Cukup Baik 

36,01% - ≤ 52,00% 29 64% 16 36% Kurang Baik 

20,01% - ≤ 36,00% - - - - Tidak Baik 

 

Tabel 3.8 Aspek-aspek yang dinilai Dalam lembar Observasi kelas 

Eksperimen 

 

Tabel 3.9 Aspek-aspek Yang dinilai Dalam Lembar Observasi Kelas Kontrol 

No. Aspek yang dinilai 

1 Kesiapan dalam pembelajaran 

2 Melakukan aktifitas bertanya 

3 Menjawab pertanyaan untuk menemukan solusi masalah 

4 Penuh perhatian dalam belajar aktif 

5 Perhatian siswa selama proses pembelajaran 

6 Kehadiran siswa dalam kegiatan pembelajaran 

 

 

 

 

 

No. Aspek yang dinilai 

1 Kesiapan dalam pembelajaran 

2 Ketrampilan berpikir dan bekerjasama dalam kelompok 

3 Melakukan aktifitas bertanya 

4 Menjawab pertanyaan untuk menemukan solusi masalah 

5 Interaksi antar kelompok 

6 Saling membantu antar siswa dalam kelompok diskusi 

7 Adanya pembagian tugas dalam kelompok 

8 Penuh perhatian dalam belajar aktif 

9 Perhatian siswa selama proses pembelajaran 

10 Kehadiran siswa dalam proses pembelajaran 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MAN Purwodadi dengan tujuan untuk 

mengetahui perbedaan hasil belajar antara penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dengan metode pembelajaran ceramah bervariasi pada 

siswa kelas XI IPS MAN Purwodadi, pada penelitian ini yang digunakan sebagai 

sampel adalah seluruh jumlah populasi yang berjumlah 90 siswa yang terdiri dari 

45 siswa dari kelas XI IPS 1 yang akan digunakan sebagai kelas eksperimen yang 

akan diberi penerapan metode kooperatif tipe jigsaw dan 45 siswa dari kelas XII 

IPS 2 yang akan digunakan sebagai kelas kontrol yang akan diberi penerapan 

metode ceramah bervariasi. Maka hasil penelitian ini dapat diuaraikan sebagai 

berikut: 

4.1.1 Analisis Data Awal (Pre-test) 

Analisis data test awal digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini memiliki  kemampuan yang sama atau berbeda 

sebelum dilakukan perlakuan dengan metode yang berbeda. Kelompok 

esksperimen dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw 

sedangkan kelompok kontrol metode pembelajaran model ceramah bervariasi. 

Data hasil tes awal tersebut maka dilakukan uji normalitas dan  uji t. 

a. Hasil Uji Normalitas Data 

Data dari hasil penelitian terlebih dahulu diadakan uji prasyarat data 

sebelum data dianalisis. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data 
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yang terkumpul memenuhi syarat untuk dianalisis atau tidak. Uji prasyarat 

analisis yang digunakan adalah uji normalitas. Hasil uji normalitas data awal 

kedua variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel  4.1.  Tabel Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel 
Nilai Chi 

kuadrat 

Nilai kritik 

chi kuadrat 
Kriteria 

Kelompok Kontrol 5,86 7,81 Berdistribusi normal 

Kelompok eksperimen 1,41 7,81 Berdistribusi normal 

 

 

Rangkuman hasil analisis chi square prestasi belajar kelompok kontrol 

dipeorleh 
2
 sebesar 5,86, karena nilai 

2
hitung lebih kecil dari 

2
 tabel (5,86 < 

7,81) maka data kelompok kontrol berdistribusi normal. Data pada kelompok 

eksperimen tersebut menunjukkan bahwa hasil perhitungan 
2
 sebesar 1,41, 

karena nilai 
2

hitung lebih kecil dari 
2

 tabel (1,41 < 7,81) maka data kelompok 

eksperimen  berdistribusi normal. 

b. Uji Kesamaan Dua Varian 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel homogen atau 

tidak homogen. Rumus yang digunakan adalah: dimana            s1² = varians 

kelompok kontrol dan s2² = varians kelompok eksperimen, dengan kriteria 

pengambilan simpulan jika Fhitung ≤ F (5%)(n1-1:n2-1)  maka kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama, di mana n1 banyak responden kelompok kontrol 

dan n2 banyak responden kelompok eksperimen. Berdasarkan hasil uji 

homogenitas diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

2

2

2

1

s

s
F 

Sumber: Olah data tahun 2011 (Lampiran 26 dan 27) 
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Tabel 4.2. Tabel Hasil Uji Kesamaan Dua Varian 

Variabel s
2
 Fhitung Ftabel Kriteria 

Kelompok  Kontrol  82,05 
1,4232 1,65 Homogen 

Kelompok eksperimen 57,65 

  

 Uji homogenitas data akhir (pre-test) antara kelompok kontrol dengan 

kelompok eksperimen memperoleh harga Fhitung = 1,4232 sedangkan Ftabel 

sebesar 1,65. Karena nilai  Fhitung < F tabel (1,4232 < 1,65)  disimpulkan kedua 

data mempunyai varians yang sama atau datanya homogen, maka analisis data 

dengan menggunakan uji t dengan data homogen. 

c. Uji Kesamaan Dua Rata-rata (Uji t) 

Uji analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan atau prestasi 

belajar akuntansi siswa sebelum dilakukan perlakuan dengan metode yang 

berbeda. Kelompok esksperimen dengan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif Tipe Jigsaw sedangkan kelompok kontrol  dengan metode 

pembelajaran ceramah bervariasi.  Berdasarkan hasil perhitungan analisis t test 

dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel  4.3.  Tabel Hasil Perbedaan Dua Rata-rata 

Variabel Rata-rata t hitung t tabel Kriteria 

Kelompok Kontrol 61,76 
0,088 1,67 

Tidak ada Perbedaan 

Kelompok eksperimen 61,60 

 

 

 

 

Sumber: Olah data tahun 2011 (Lampiran 28) 

Sumber: Olah data tahun 2011 (Lampiran 29) 
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Dari hasil perhitungan dengan uji t diperoleh thitung  = 0,088 dan 

perhitungan  ttabel yaitu t(0,05; 70) = 1,67). Karena thitung < ttabel yaitu 0,088 < 1,67  

maka dapat diperoleh suatu kesimpulan antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol memiliki kemampuan tidak berbeda. Dengan kondisi seperti 

itu maka penelitian dapat dilakukan dengan pemberian kedua perlakuan yang 

berbeda kelompok eksperimen dengan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif Tipe Jigsaw sedangkan kelompok kontrol  dengan metode 

pembelajaran Ceramah bervariasi. 

4.1.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Purwodadi  

dengan populasi penelitian kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tahun ajaran 

2010/2011. Kelas XI IPS MAN Purwodadi terdiri dari 2 kelas yaitu kelas XI IPS 

1 yang terdiri dari 45 siswa dan kelas XI IPS 2 yang terdiri dari 45 siswa. 

4.1.3 Tahapan Perlakuan dan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen dan 

Kontrol 

a. Pree-test pada Kelas Eksperimen dan Kontrol 

Pemberian pre-test digunakan untuk menguji normalitas, kesamaan 

varians dan kesamaan rata-rata. Ketiga komponen tersebut dibutuhkan untuk 

memastikan bahwa kedua kelas tersebut berangkat dari kondisi awal yang sama. 

Selain itu pemberian pree-test juga berfungsi untuk pembagian kelompok pada 

kelas eksperimen. Perbandingan rata-rata nilai pre-test pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.4 Perbandingan Rata-rata Nilai Pree-test Kelas Eksperimen dan 

Kelas Kontrol. 

 

Kelompok Jumlah N Mean Varian Standar Deviasi 

Eksperimen 2772 45 61,60 57,65 7,59 

Kontrol 2779 45 61,76 82,05 9,06 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perbandingan rata-rata nilai pre-test 

pada kelas eksperimen adalah 61,60 dan pada kelas kontrol adalah 61,76 berarti 

rata-rata hasil pree-test dari kedua kelas tersebut tidak jauh bebeda. 

Hasil pree-test tersebut di atas kemudian dianalisis untuk memastikan 

kedua kelas berdistribusi normal, mempunyai varians yang homogen dan 

memiliki kesamaan rata-rata. Setelah diketahui kedua kelas berangkat dari awal 

yang sama, kemudian kedua kelas diberi perlakuan yang berbeda, pada kelas 

eksperimen digunakan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw sedangkan 

pada kelas kontrol menggunakan metode ceramah. 

b. Pembelajaran Pada Kelas Eksperimen 

 Proses awal pembelajaran pada kelas eksperimen adalah guru memberikan 

apresiasi untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa terhadap pokok 

bahasan jurnal penyesuaian. Dalam apresiasi ini guru mengingatkan materi 

sebelumnya dan menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 

Dalam penelitian ini guru mata pelajaran akuntansi bertindak sebagai pengamat 

(observer) yang mengawasi dan menilai aktivitas pembelajaran di dalam kelas. 

Guru menjelaskan kepada siswa tentang metode pembelajaran yang akan 

dipakai dalam proses pembelajaran yaitu metode kooperatif tipe jigsaw dan 

membagi siswa dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok akan mendiskusikan 
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materi tentang pokok bahasan jurnal penyesuaian yang telah diwujudkan dalam 

bentuk soal-soal sebagai panduan diskusi. Guru mengawasi aktivitas dan 

membimbing siswa dalam pelaksanaan diskusi. Selanjutnya guru mengevaluasi 

kegiatan siswa dengan cara memanggil salah satu siswa maju kedepan kelas untuk 

memaparkan hasil dari diskusi tersebut. 

Pada akhir pembelajaran guru mengingatkan kepada siswa untuk 

mempelajarai materi yang telah dibahas pada hari ini. Dan sebagai bentuk 

penilaian guru meminta pada siswa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di 

Lembar Kerja Siswa LKS. 

Adapun hasil pengamatan siswa pada saat pelaksanaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw berlangsung adalah sebagi berikut: 

1. Pertemuan Pertama 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertenmuan pertama dilaksanakan pada 

hari senin tanggal 2 mei 2011. Pembelajaran ini dimulai dengan pemberian 

pre-test kepada siwa dengan waktu 45 menit, pree test ini diberikan dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi ayat 

jurnal penyesuaian. Selain itu pre-test ini juga berfungsi sebagai pedoman 

dalam pembagian kelompok. Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai guru. 

Selanjutnya guru menjelaskan mengenai metode pembelajaran yang akan 

diterapkan dalam proses pembelajaran, yaitu metode kooperatif tipe jigsaw. 

Kemudian guru bersama-sama siswa mengoreksi hasil dari pre-test yang telah 

dilakukan, karena hasil pre-test ini akan digunakan sebagai panduan dalam 

pembagian kelompok. Setelah mengetahui hasil pre-test guru membagi siswa 
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dalam kelompok-kelompok kecil, baik kelompok asal maupun kelompok ahli. 

Dalam kelompok asal jumlah tiap anggota kelompoknya adalah 7 sampai 8 

siswa, sedangkan pada kelompok ahli jumlah tiap anggota kelompoknya 

adalah 7 sampai 8 siswa. kelompok ahli ini beranggotakan 1 sampai 2 siswa 

dari perwakilan semua kelompok asal. Dalam kelompok ahli ini para siswa 

akan melakukan diskusi mengenai materi yang telah diberikan oleh guru, 

setelah mereka selesai berdiskusi di kelompok ahli mereka akan kembali ke 

kelompok asal untuk menjelaskan kepada temna-temannya di kelompok asal 

mengenai hasil dari diskusi mereka di kelompok ahli masing- masing. 

2. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua ini dilakukan pada hari selasa tanggal 3 Mei 2011. 

Kegiatan pembelajaran ini dimulai dengan guru memberikan materi singkat 

dan memberikan batasan-batasan materi yang akan dipelajari, kemudian guru 

mengkondisikan siswa untuk bergabung dengan kelompok ahli masing-

masing yang telah dibentuk pada pertemuan sebelumnya dan guru 

membagikan soal diskusi untuk dikerjakan oleh siswa di kelompok ahli 

tersebut. Pada saat diskusi berlangsung guru berkeliling untuk mengawasi 

jalannya diskusi serta untuk memastikan bahwa setiap kelompok saling 

bekerja sama dan setiap anggota kelompok mendapatkan pembagian tugas 

yang sama, sehingga setiap anggota kelompok benar-benar paham dengan 

materi yang didiskusikan. Selain itu guru juga menjelaskan kepada siswa 

apabila dalam pelaksanaan diskusi tersebut ada kelompok yang mengalami 

kesulitan. 
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Dari hasil pengamatan diketahui prosentase keaktifan siswa pada saat 

melakukan diskusi di kelompok ahli adalah sebesar 70%. (Lampiran 41) 

3. Pertemuan Ketiga 

Pertemuan ketiga ini merupakan pertemuan yang terakhir di kelas 

eksperimen. Pertemuan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011. 

Pada pertemuan ini diawali dengan guru mengkondisikan siswa untuk 

bergabung dengan kelompok asal yang telah ditentukan pada pertemuan 

pertama. Pada pertemuan ini siswa akan menjelaskan kepada rekan-rekan satu 

kelompoknya mengenai hasil diskusi yang telah mereka jalani pada kelompok 

ahli pada pertemuan sebelumnya. Setelah mereka menjelaskan kepada rekan-

rekannya, hasil diskusi disatukan dalam satu lembar folio untuk kemudian 

dikumpulkan pada guru. Setelah mereka melakukan diskusi pada kelompok 

asal, guru menunjuk salah satu perwakilan dari siswa untuk menjelaskan di 

depan kelas mengenai soal diskusi tersebut untuk mengetahui apakah siswa 

benar-benar paham atau tidak dengan apa yang telah mereka diskusikan.  

Pada diskusi kelompok asal ini dapat diketahui tingkat keaktifan siswa 

sebesar 75%, jika dibandingkan dengan diskusi pada kelompok ahli, pada 

diskusi kelompok asal keaktifan siswa mengalami peningkatan sebesar 5%. 

Setelah treatment menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw 

dilaksanakan di kelas eksperimen maka dilakukan post-test untuk mengetahui 

hasil belajar siswa setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

jigsaw. 
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Tabel 4.5 Pengamatan Kelas Eksperimen 

 

c.    Pembelajaran Pada Kelas Kontrol 

Pembelajaran pada kelas kontrol dilaksanakan dengan metode ceramah.  

Sebagian besar waktu digunakan untuk menjelaskan materi. Setelah materi 

dijelaskan oleh guru, kemudian guru memberikan latihan soal-soal yang berkaitan 

dengan pokok bahasan jurnal penyesuaian. Selain itu guru juga berusaha 

melakukan tanya jawab kepada siswa untuk membuat siswa bisa lebih berperan 

aktif dalam proses pembelajaran. Pada kelas kontrol yang menggunakan metode 

ceramah, guru lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa 

terlihat pasif , hanya sebagai pendengar saja. 

No. Aspek yang diamati 
Kelompok 

ahli 

Kelompok 

asal 

Rata-

rata tiap 

diskusi 

Kategori 

1 Kesiapan dalam pembelajaran 64% 70% 67% 
Cukup 

baik 

2 
Ketrampilan berpikir dan 

bekerjasama dalam kelompok 
70% 74% 

 

72% 
Baik 

3 Melakukan aktifitas bertanya 69% 74% 
 

71,5% 
Baik 

4 
Menjawab pertanyaan untuk 

menemukan solusi masalah 
70% 75% 72,5% Baik 

5 Interaksi antar kelompok 70% 76% 73% Baik 

6 
Saling membantu antar siswa dalam 

kelompok diskusi 
71% 75% 73% Baik 

7 
Adanya pembagian tugas dalam 

kelompok 
68% 75% 71,5% Baik 

8 Penuh perhatian dalam belajar aktif 70% 74% 72% Baik 

9 
Perhatian siswa selama proses 

pembelajaran 
74% 

 

75% 
74,5% Baik 

10 
Kehadiran siswa dalam proses 

pembelajaran 
70% 77% 73,5% Baik 

Sumber: Lembar Pengamatan Siswa (Lampiran 41) 
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Guru selalu berusaha untuk membuat siswa untuk lebih aktif dengan 

memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian, 

akan tetapi hanya beberapa siswa saja yang berani untuk mengangkat tangan dan 

kemudian menjawab pertanyaan tersebut, dan murid-murid yang berani 

mengangkat tangan untuk menjawab ataupun bertanya kepada guru hanya murid 

yang itu-itu saja, murid yang lain justru pasif pada saat proses pembelajaran 

sedang berlangsung bahkan ada siswa yang tidur dan ada juga siswa yang 

bercakap-cakap dengan teman yang lain pada saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung.   

Dalam penyelesaian soal-soal tersebut siswa selalu menggantungkan 

jawabannya dari guru, karena pembahasan terhadap latihan yang diberikan, 

dilakukan oleh guru. Sebelum pelajaran selesai guru memberikan kesempatan 

untuk bertanya, namun hanya beberapa siswa yang kelihatan merespon dan 

bertanya. Hal ini karena siswa kurang aktif dalam pembelajaran. 

Pada dasarnya metode ceramah memiliki kelebihan dapat digunakan untuk 

penyampaian informasi, mentransfer ide serta memberi analisis sejelas-jelasnya. 

Akan tetapi kekurangan yang dimiliki adalah siswa dituntut untuk selalu tenang 

dan mendengarkan guru menjelaskan, sehingga siswa kelihatan bosan dan  

cenderung pasif. 
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Adapun hasil pengamatan siswa pada saat pelaksanaan metode ceramah 

berlangsung adalah sebagai berikut: 

1. Pertemuan Pertama 

Pertemuan pertama ini dilakukan pada hari kamis tanggal 5 Mei 2011. 

Pada pertemuan ini guru mengawali dengan pemberian pre-test pokok 

bahasan jurnal penyesuaian kepada siswa. Pada kelas kontrol ini sebagian 

besar waktu digunakan untuk penjelasan materi oleh guru. Metode yang 

digunakan yaitu Ceramah, tanya jawab dan penugasan. Setelah 

menyampaikan materi tentang jurnal penyesuaian kemudian guru 

memberikan latihan soal kepada siswa yang dikerjakan secara individu oleh 

siswa. Kemudian  guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengerjakan soal di depan, dan siswa yang lain memberikan tanggapan 

tentang pekerjaan temannya yang maju. 

Dari hasil pengamatan diketahui prosentase kektifan siswa pada 

pertemuan pertama sebesar 51%  (Lampiran 43). Aktifitas siswa rendah 

dikarenakan hanya beberapa siswa saja yang terlihat aktif selama proses 

pembelajaran  berlangsung, selebihnya siswa yang lain terlihat pasif saat 

proses pembelajaran sedang berlangsung. 

2. Pertemuan Kedua 

Pertemuan kedua berlangsung pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2011. Tidak 

berbeda dengan pertemuan pertama, dengan metode yang sama yaitu 

ceramah, tanya jawab dan penugasan berupa mengerjakan latihan-latihan 

soal, siswa meminta kepada guru agar menjelaskan kembali mengenai materi 
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yang telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya ka. Saat latihan soal 

guru berkeliling mengamati siswa mengerjakan latihan. Setelah itu, siswa 

diberi kesempatan untuk menjawab soal tersebut di papan tulis. Jika tidak ada 

yang berani, maka akan di tunjuk secara acak. Pada pertemuan kedua ini 

tingkat kektifan siswa adalah sebesar 53%. Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan dalam lembar observasi terlihat peningkatan pada keaktifan siswa 

sebesar 2%, akan tetapi aktivitas siswa masih tetap dikategorikan rendah. 

 

3. Pertemuan Ketiga 

Pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan ketiga yaitu pada hari Kamis 

tanggal 12 Mei 2011. Pada pertemuan ini hanya berlangsung sebentar karena 

pada pertemuan ini guru hanya memberikan post-test kepada siswa mengenai 

No. Aspek yang diamati 
Pertemuan 

1 

Pertemuan 

2 

Rata-rata 

tiap 

pertemuan 

Kategori 

1 
Kesiapan dalam 

pembelajaran 
44% 50% 47% Cukup baik 

2 
Melakukan aktifitas 

bertanya 
51% 50% 

 

50,5% 
Cukup baik 

3 

Menjawab pertanyaan 

untuk menemukan 

solusi masalah 

44% 50% 
 

49% 
Kurang baik 

4 
Penuh perhatian dalam 

belajar aktif 
46% 52% 49% Cukup baik 

5 
Kehadiran siswa selama 

proses pembelajaran 
45% 48% 46,5% Kurang baik 

6 
Kehadiran siswa dalam 

kegiatan pembelajaran 
76% 70% 73% Baik 

Tabel 4.6 aspek pengamatan siswa kelas kontrol 

Sumber: Olah data tahun 2011 (Lampiran 42) 
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materi jurnal penyesuaian. Post-test ini dilakukan selama 45 menit atau satu 

jam pelajaran. Sisa waktu pelajaran digunakan untuk menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada siswa kelas XI IPS 2. 

4.1.4. Analisi Data Akhir (post test) 

Analisis data test akhir atau post test dilakukan setelah kelompok kontrol 

diberikan pembelajaran dalam Ceramah bervariasi sedangkan kelompok 

eksperimen dengan penggunaan metode pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw . 

a. Hasil Uji Normalitas Data 

Seperti halnya data hasil test awal pembelajaran, data hasil tes akhir pada 

kelompok eksprerimen penggunaan model pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw  

sedangkan pada kelompok control dengan metode ceramah bervariasi, sebelum tes 

akhir dilakukan uji t, maka data hasil penelitian terlebih dahulu diadakan uji 

prasyarat data sebelum data dianalisis.  Hasil uji normalitas data kemampuan 

akhir kedua variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel  4.7.  Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data Test Akhir 

Variabel Nilai Chi 

kuadrat 

Nilai kritik 

chi kuadrat 

Kriteria 

Kelompok Kontrol 2,906 7,81 Berdistribusi normal 

Kelompok eksperimen 2,491 7,81 Berdistribusi normal 

    

Rangkuman hasil analisis chi square prestasi belajar kelompok kontrol 

dipeorleh 
2
 sebesar 2,906 karena nilai 

2
hitung lebih kecil dari 

2
 tabel (2,906 < 

7,81) maka data kelompok kontrol berdistribusi normal. Data pada kelompok 

eksperimen tersebut menunjukkan bahwa hasil perhitungan 
2
 sebesar 2,491, 

Sumber: Olah data tahun 2011 (Lampiran 37-38) 
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karena nilai 
2

hitung lebih kecil dari 
2

 tabel (2,491 < 7,81) maka data kelompok 

eksperimen  berdistribusi normal 

b. Uji Kesamaan Dua Varian 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua sampel homogen atau 

tidak homogen. Rumus yang digunakan adalah: dimana            s1² = varians 

kelompok kontrol dan s2² = varians kelompok eksperimen, dengan kriteria 

pengambilan simpulan jika Fhitung ≤ F (5%)(n1-1:n2-1)  maka kedua kelompok 

mempunyai varians yang sama, di mana n1 banyak responden kelompok kontrol 

dan n2 banyak responden kelompok eksperimen. Berdasarkan hasil uji 

homogenitas diperoleh hasil sebagai berikut. (Lampiran 39). 

Tabel 4.8. Tabel Uji Kesamaan Dua Varian 

Variabel s
2
 Fhitung Ftabel Kriteria 

Kelompok  Kontrol  68,75 
1,60 1,65 Homogen 

Kelompok eksperimen 42,75 

 

Uji homogenitas data akhir (post test) antara kelompok kontrol dengan 

kelompok eksperimen memperoleh harga Fhitung = 1,60 sedangkan Ftabel sebesar 

1,65. Karena nilai  Fhitung < F tabel (1,60 < 1,65)  disimpulkan kedua data 

mempunyai varians yang sama atau datanya homogen, maka analisis data dengan 

menggunakan uji t dengan data homogen. 

c. Uji t  (Uji Hipotesis) 

Setelah pembelajaran dilakukan dengan metode yang berbeda antara 

kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Pada akhir pembelajaran dilakukan 

test akhir. Tes akhir siswa ini digunakan untuk mencari keefektifan antara 

2

2
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kelompok kontrol yang diberikan pembelajaran dalam ceramah bervariasi 

sedangkan kelompok eksperimen dengan penggunaan model pembelajaran 

kooperatif Tipe Jigsaw . Dari hasil test  akhir  diuji dengan t test  yang dapat 

dirangkum sebagai berikut.   

Tabel  4.9.  Tabel Hasil t-test data test Akhir 

Variabel Rata-rata t hitung t tabel Kriteria 

Kelompok Kontrol 70,93 
4,955 1,66 

ada 

Perbedaan 
Kelompok eksperimen 78,73 

 

Dari hasil perhitungan dengan uji t diperoleh thitung  = 4,955 sedangkan ttabel 

yaitu t(0,05; 70) = 1,66. Karena thitung > ttabel yaitu 4,955 > 1,66  maka kesimpulan 

yang dapat ditarik dari hasil tersebut  adalah antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol memiliki kemampuan berbeda. Kelompok eksperimen memiliki 

kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan kelompok kontrol. 

Karena hasil dari rata-rata untuk kelompok eksperimen penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw diperoleh rata-rata nilai sebesar 78,73 

sedangkan pada kelompok control dengan metode Ceramah bervariasi diperoleh 

hasil rata-rata sebesar 70,93.  

Dari hasil perhitungan dengan uji t diperoleh thitung  = 4,955 sedangkan ttabel 

yaitu t(0,05; 70) = 1,66. Karena thitung > ttabel yaitu 4,955 > 1,66, maka secara statistik 

hipotesis penelitian yang berbunyi “ada perbedaan antara penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan metode ceramah bervariasi terhadap 

hasil belajar akuntansi materi jurnal penyesuaian pada siswa kelas XI IPS MAN 

Sumber: Olah data tahun 2011 (Lampiran 40) 
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Purwodadi tahun ajaran 2010/2011” diterima, dan Ho yang berbunyi “tidak ada 

perbedaan antara penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dengan 

metode ceramah bervariasi terhadap hasil belajar akuntansi materi jurnal 

penyesuaian pada siswa kelas XI IPS MAN Purwodadi tahun ajaran 2010/2011” 

ditolak.  

4.1.5 Hasil belajar siswa   

Hasil belajar siswa pada pre test dan post test untuk kelompok eksperimen 

dan kelompok kontrol dapat dilihat pada tabel berikut. 

   Tabel 4.10 Perbandingan Hasil belajar siswa  

Keterangan 
Kelompok Eksperimen Kelompok Kontrol 

Pre Test Post Test Pre Test Post Test 

Siswa Tuntas 17,78% 95,56% 24,44% 64,44% 

Siswa belum Tuntas 82,23% 4,44% 75,56% 35,56% 

Nilai Tertingi 80,00 90,00 80,00 86,00 

Nilai terendah 48,00 65,00 45,00 52,00 

Rata-rata 61,60 78,73 61,76 70,93 

Ketuntasan Klasikal 17,78% 95,56% 24,44% 64,44% 

 

Prestasi Belajar Siswa pada mata Pelajaran Akuntansi diketahui bahwa 

nilai rata-rata pre test pada kelompok eksperimen sebesar 61,60 dan hasil post test 

sebesar 78,73. Sedangkan hasil pre test pada kelompok kontrol sebesar 61,76  

hasil pos tesnya sebesar 70,93.  Pada tingkat ketuntasan belajar kelompok 

eksperimen pada hasil pre test sebesar 17,78% sedangkan pada kelompok kontrol 

sebesar 24,44%. Sedangkan pada hasil post test tingkat ketuntasan kelompok 

eksperimen sebesar 95,56% sedangkan pada kelompok kontrol sebesar 64,44%. 

Dari hasil tersebut diperoleh gambaran bahwa tingkat ketuntasan belajar secara 

Sumber: Olah data tahun 2011 
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klasikal untuk kelompok eksperimen telah memenuhi tingkat ketuntasan belajar 

klasikal karena sudah lebih besar dari 85% sedangkan pada kelompok kontrol 

belum mencapai tingkat ketuntasan secara klasikal, karena jumlah ketuntasan 

klasikal sebesar 85% baru mencapai 64,44%.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

dalam grafik  berikut ini. 

Grafik 4. 1. Tingkat ketuntasan belajar Kelompok Eksperimen dan Kontrol 

 

Grafik  4.2.  Prestasi Belajar Kelompok Eksperimen dan Kontrol 
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Berdasarkan grafik  diatas diperoleh gambaran bahwa peningkatan prestasi 

belajar pada kelompok eksperimen  lebih baik dibandingkan dengan peningkatan 

prestasi belajar pada kelompok kontrol. Hal ini terlihat pada kelompok 

eskperimen dari 61,60 pada hasil pre test menjadi 78,73 pada hasil post test. 

Sedangkan pada kelompok kontrol diperoleh rata-rata 61,76 pada saat pre test 

menjadi 70,93 pada saat post test. Dengan demikian secara umum dapat 

dijelaskan bahwa peningkatan prestasi belajar pada kelompok eksperimen lebih 

baik dibandingkan dengan peningkatan belajar pada kelompok kontrol. 

4.2. Pembahasan   

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor 

ekstern yang berupa peran metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran. Pada penelitian ini, ingin diketahui apakah ada perbedaan 

hasil belajar akuntansi pokok bahasan jurnal penyesuaian perusahaan jasa antara 

metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan metode pembelajaran 

Ceramah bervariasi pada siswa kelas XI IPS MAN Purwodadi. 

Pada penelitian ini diambil dua kelas untuk diberikan perlakuan yang 

berbeda. Dalam pembelajaran kelas eksperimen mendapat metode kooperatif tipe 

jigsaw dan kelas kontrol mendapat metode Ceramah bervariasi. 

Sebelum kedua kelas diberikan perlakuan yang berbeda, terlebih dahulu 

diadakan pre-test terhadap kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui 

kemammpuan awal kedua kelas tersebut. Kemudian dilakukan uji normalitas dan 

uji kesamaan dua varians sebagai uji prasarat untuk uji t. Pada kelompok 

eksperimen rata-rata kemampuan awalnya sebesar 61,60 sedangkan pada kelas 
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kontrol sebesar 61,76. Melalui uji t diperoleh thitung sebesar 0,088 dan ttabel 

sebesar 1,67. Karena thitung berada pada daerah penerimaan Ho, ini berarti dapat 

disimpulkan bahwa kelas eksperimen tidak lebih baik daripada kelas kontrol. 

Dalam proses belajar mengajar penggunaan metode pembelajaran yang 

tepat akan berpengaruh terhadap prestasi belajar yang optimal. Sebaliknya, 

penggunaan metode pembelajaran yang tidak tepat akan mempengaruhi prestasi 

belajar siswa yang akan dicapai. Penggunakan metode pembelajaran kooperatif 

tipe Jigsaw dalam meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

akuntansi khususnya materi jurnal penyesuaian, menjadi alternatif proses belajar 

mengajar yang menyenangkan dan siswa dapat lebih aktif, karena metode Tipe 

Jigsaw di setiap siswa mendapatkan perannya, tanggung jawab masing-masing 

dan memerlukan kerja sama yang baik di kelompoknya agar tugas mereka 

diselesaikan dengan baik.   

Tipe Jigsaw merupakan  salah satu bentuk metode pembelajaran 

kooperatif  yang menekankan pada partisipasi dan aktivitas siswa untuk mencari 

sendiri materi (informasi) pelajaran yang akan dipelajari melalui bahan-bahan 

yang tersedia, misalnya dari buku pelajaran atau siswa dapat mencari melalui 

internet.  Siswa dilibatkan sejak perencanaan, baik dalam menentukan topik 

maupun cara untuk mempelajarinya melalui  investigasi. Tipe ini menuntut para 

siswa untuk memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi maupun dalam 

keterampilan proses kelompok. Proses pembelajaran dengan melibatkan siswa, 

akan menjadikan siswa akrif dalam belajar. Kegiatan pembelajaran dengan 

melibatkan siswa seperti halnya dengan memberikan tugas secara kelompok 
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kepada siswa. Karena aktivitas belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa.  

Setelah pemberian materi dan proses pembelajaran pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol selesai, selanjutnya kelas kesperimen yang menggunakan 

metode jigsaw dan kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah bervariasi 

diberi post-test. Hasil post-test tersebut kemudian dianalisis, terlihat bahwa hasil 

belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki perbedaan. Rata-rata nilai 

pre-test untuk kelas eksperimen 61,60 setelah post-test meningkat menjadi 78,73. 

Sedangkan untuk kelas kontrol rata-rata nilai pre-test 61,76 meningkat menjadi 

70,93. Hal ini juga ditunjukkan dari hasil analisis uji T-Test, maka diperoleh 

thitung = 4,95 dan ttabel = 1,66. Karena thitung > ttabel, maka Ho ditolak yang 

artinya ada perbedaan hasil belajar kelas eksperimen dan kelas kontrol, sehingga 

hasil belajar kelas eksperimen lebih baik daripada hasil belajar kelas kontrol. 

Proses pembelajaran kelas eksperimen yang menggunakan metode 

pembelajaran jigsaw ini guru hanya berperan sebagai fasilitator, motivator dan 

evaluator sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak berpusat pada guru, tetapi 

siswa diajak untuk dapat memecahkan masalah yang dihadapi bersama dengan 

kelompoknya, siswa dapat menemukan informasi dari berbagai sumber, serta 

siswa juga diharapkan dapat mengembangkan keterampilan, kreatifitas, 

kemampuan berpikir sendiri, berdiskusi dan belajar bersama dengan teman-teman 

satu kelompoknya yang dibentuk dalam sebuah tim, sehingga apabila siswa malu 

bertanya pada guru siswa dapat bertanya pada teman satu kelompoknya. Selain itu 

dengan belajar secara berkelompok, antar anggota kelompok dapat saling menilai 
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satu sama lain serta saling berbagi pengetahuan yang dimiliki masing-masing 

anggota kelompok. 

Selain terjadi peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen, keaktifan 

siswa juga mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap 

proses pembelajaran yang berlangsung diperoleh hasil yang cukup baik. Terjadi 

peningkatan secara positif, hal ini didukung dengan aktivitas siswa yang stabil 

dan meningkat. Hal ini dapat diketahui pada diskusi pertama di kelompok ahli 

prosentasse aktivitas siswa sebesar 70 %, pada diskusi kedua di kelompok asal 

prosentasse aktivitas siswa sebesar 75 % keaktifan siswa mengalami peningkatan 

sebesar 5 %. Berdasarkan hasil prosentase aktivitas siswa yang mengalami 

peningkatan  dapat dilihat bahwa motivasi siswa juga mengalami peningkatan, hal 

ini disebabkan karena siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran, siswa 

mendapat perhatian yang lebih dari guru dibanding dengan penggunaan metode 

ceramah. 

Berbeda dengan proses pembelajaran pada kelas kontrol yang 

menggunakan metode ceramah bervariasi, hampir seluruh kegiatan pembelajaran 

dikendalikan oleh guru. Guru memegang peranan utama dalam kegiatan 

pembelajaran termasuk dalam menilai kemajuan siswa. Dalam pembelajaran ini, 

siswa kurang aktif dalam bertanya dan merespon pertanyaan dari guru, sehingga 

peran siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Dalam pembelajaran ini 

siswa hanya menggantungkan informasi pada guru sehingga rasa ingin tau siswa 

tidak terpancing dan mereka tidak berusaha mencari informasi sendiri diluar 

bahan yang diberikan oleh guru. Meskipun keaktifan siswa pada proses 
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pembelajaran kelas kontrol juga mengalami peningkatan, akan tetapi kategori 

keaktifan siswa tetap tergolong rendah. Berdasarkan hasil pengamatan prosentase 

aktivitas siswa pada tiap pertemuan pertama sebesar 51% dan pertemuan kedua 

mengalami peningkatan sebesar 2% yaitu menjadi 53%. 

Pada kelas kontrol tingkat keaktifan siswa rendah dikarenakan metode 

ceramah bervariasi kurang mampu untuk memotivasi siswa untuk menjadi aktif 

dalam proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena pada saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung guru lebih banyak bicara di depan kelas dalam 

menyampaikan materi pelejaran sehingga siswa merasa bosan dan akhirnya siswa 

malas untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, bahkan tidak jarang 

ada siswa yang asik mengobrol pada saat proses pembelajaran sedang 

berlangsung, selain itu ada juga siswa yang tidur pada saat proses pembelajaran 

sedang berlangsung. Pada saat guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

bertanya mengenai materi yang belum paham jarang sekali ada siswa yang berani 

untuk bertanya, kebanyakan siswa merasa takut atau malu untuk mengajukan 

pertanyaan. Hal ini tentunya akan berakibat pada saat guru memberikan 

pertanyaan kepada siswa berupa soal-soal mengenai materi yang telah dijelaskan, 

siswa tidak mampu untuk menjawab pertanyaan dikarenakan siswa tidak paham 

dengan apa yang telah disampaikan oleh guru. 

Berdasarkan uraian dan data di atas dapat menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw, dapat 

membuat siswa untuk berlatih menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh 

guru sehingga siswa diharapkan mampu untuk meningkatkan kemampuan 
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individu siswa seiring dengan meningkatnya pula hasil belajar siswa. Kerana 

proses belajar akan berhasil apa bila siswa bisa aktif pada saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung. 

Hal ini juga diperkuat oleh penelitian terdahulu tetntang metode 

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang dilakukan oleh Apriyani, Handayani, 

serta Rodiyansyah, dengan hasil menunjukkan bahwa metode kooperatif tipe 

jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Namun demikian ada beberapa kelemahan dalam metode kooperatif tipe 

jigsaw, diantaranya yaitu jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu 

menggunakan keterampilan-keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-

masing maka dikhawatirkan kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi, 

jika jumlah anggota kelompok kurang akan menimbulkan masalah, misal jika ada 

anggota yang hanya membonceng dan menyelesaikan tugas-tugas dan pasif dalam 

diskusi, membutuhkan waktu yang lebih lama apalagi bila penataan ruang belum 

terkondisi dengan baik sehingga perlu waktu untuk merubah posisi yang dapat 

menimbulkan gaduh. 

Beberapa kendala yang dihadapi oleh peneliti pada saat melakukan 

penelitian yaitu pada saat pembuatan soal untuk penelitian. Pada analisis tingkat 

kesukaran butir soal penyebaran jumlah soal untuk klasifikasi soal sukar dirasa 

masih kurang sehingga masih banyak soal dengan kategori sedang. Serta pada saat 

pemberian pre-test maupun post-tes dengan menggunakan soal yang sama, hanya 

nomor soalnya saja yang dibalik-balik, sehingga siswa yang mengerjakan soal 

menganggap soal tersebut terlalu mudah karena sudah pernah dikerjakan, 
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walaupun pada kenyataannya masih ada beberapa siswa yang tidak mampu untuk 

mengerjakan soal tersebut dengan benar. Kendala lain yang dialami adalah masih 

adanya siswa yang hanya menggantungkan pada teman satu kelompoknya saja 

sehingga guru perlu mengawasi siswa tersebut agar siswa tersebut mau 

melaskasakan diskusi dengan baik. 

Berdasarkan analisis data dan pengujian data penelitian serta dengan 

melihat penelitian terdahulu yang relevan, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

akuntansi pokok bahasan jurnal penyesuaian perusahaan jasa yang menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw lebih baik jika dibandingkan dengan 

hasil belajar akuntansi dengan menggunakan metode ceramah bervariasi pada 

siswa kelas XI IPS MAN Purwodadi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian pada bab IV, 

maka dapat ditarik kesimpulan: 

Ada perbedaan Prestasi belajar siswa antara penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipa Jigsaw dengan metode ceramah bervariasi. 

Kesimpulan ini didasarkan pada hasil akhir rata-rata siswa, dimana rata-rata siswa 

dengan pembelajaran metode kooperatif tipe Jigsaw adalah 78,73 sedangkan rata-

rata siswa dengan metode pembelajaran  ceramah bervariasi adalah 70,93. Hal 

tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan metode kooperatif tipe Jigsaw 

lebih baik dibandingkan dengan metode ceramah bervariasi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan, kesimpulan dalam penelitian ini. Peneliti 

mengemukakan saran-saran sebagai beikut: 

1. Guru perlu menambah wawasan dan pengetahuan tentang metode-

metode pembelajaran yang inovatif agar proses pembelajaran lebih 

menarik dan siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti kegiatan belajar 
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mengajar di kelas, sehingga proses pembelajaran akuntansi akan lebih 

efektif. 

 

2. Penggunaan metode pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw dapat menjadi 

salah satu variasi untuk dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaran. Jadi guru ekonomi/akuntansi di MAN Purwodadi 

hendaknya mengimplementasikan metode kooperatif tipe jigsaw sebagai 

usaha perbaikan hasil belajar akuntansi khususnya pada pokok bahasan 

jurnal penyesuaian. 

3. Apabila guru akan menggunakan metode kooperatif tipe jigsaw maka 

guru perlu meningkatkan pemantauan  terhadap siswa selama proses 

diskusi berlangsung untuk menghindari terjadinya kegaduhan siswa, 

karena pada saat diskusi berlangsung suasana kelas menjadi agak gaduh 

hal ini disebabkan oleh keaktifan siswa terutama pada saat salah satu 

siswa menjelaskan kepada siswa lain pada kelompoknya yang belum 

paham dengan materi dan saat siswa berdiskusi dengan kelompoknya 

masing – masing dalam menyelesaikan suatu soal sehingga dapat 

mengganggu  kelas lain. 
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Lampiran 1 

 

 

Daftar Nilai Ulangan Tengah Semester (Kelas XI IS 1) 

 

NIS NAMA L/P Nilai 

11178 A YOGA RAHMA PUTRA L 60 

11191 AFIF BURHANI L 58 

11199 AHMAD FATONI L 43 

11215 ALFIANTI KHASANAH P 45 

11217       ALI MAHFUT            L 45 

11223 ANDRI HERWASKITO L 50 

11243 ASRI WULAN SARI P 60 

11270 DEVI CAHYANI  P 45 

11271 DEVI KURNIAWATI P 50 

11272 DEVI WULANDARI P 50 

11275 DEWI YULIA AKHIRIYANI  P 45 

11280 DINA MIRLIANA WATI P 60 

11281 DITA MARETA FITRIASARI P 67 

11282 DIYAN SEPTIATMONEGORO P 65 

11378 JOKO SANTOSO L 65 

11383 KHOLID BAGUS MUSTAMIRIN L 50 

11403 M KHOIRUL ANAM L 42 

11411 MAWANG TRI MUHARTO L 20 

11417 MIFTACUL ANAM L 42 

11419 MUHAMAD NUR FATONI L 68 

11420 MUH ANWARI LUTFI L 58 

11421 MUH NURUL IKHSAN L 50 

11423 MUHAMAD NURIL AKHIYARI L 58 

11435 MUHAMAD DWI SURYOLEGO L 50 

11450 NAIMATUL AZIZAH P 60 

11453 NENI HAYATI P 60 

11463 NOVITA KRISTIYANTI P 78 

11464 NOVITA RATNA DEVI P 60 

 NUNING WIDYANTARI P 50 

11465 NUNUNG CAHYATI P 60 

11466 NUR AINI P 58 

11467 NUR EKA MASFIATUN NIKMAH P 75 
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11434 NURJANAH P 50 

11475 NURKHAYATI P 50 

11589 SRI RAHAYU NINGSIH P 65 

11659 SRI ZUNIATI P 58 

11596 SUSI SUSANTI P 85 

11600 SYARIFUDIN L 85 

11602 TATIK SETIYAWATI P 50 

11605 TITIK SULISTIYOWATI P 60 

11612 TRI ENDANG KAROMAH P 60 

11613 TRI MEKARSARI P 60 

11618 TRIYASTUSI P 78 

11640 WISNU KHOLID INDRA PSP L 50 

 ANDI YUDHA P L 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

 
 

Lampiran 2 

 

 

Daftar Nilai Ulangan Tengah Semester Kelas Kontrol 

NIS NAMA L/P NILAI 

11179 AAN KRISTIYANTORO L 75 

11192 AFIF SUBHKAN L 63 

11200 AHMAD FAUZI L 45 

11214 AKMALIA P 80 

11218 ALI MUFTADUN L 70 

11231 APRILIA NIMAS KUMLA SARI P 60 

11234 ARIF IMAM PRASTIYO L 50 

11268 DESIMA P 75 

11288 DWI HETI APRILIYANI P 85 

11290 DWI LESTARI P 79 

11291 DWI MARGARETA P 40 

11306 ENIDA SALIMATUN NISA P 78 

11325 FARID RISTU PAMUNGKAS L 50 

11336 GALANG HUDAYA PUTRA  L 45 

11347 HERU ANGGARA L 75 

11363 INDAH AGUS SETIAWAN L 40 

11661 IRWAN NUR AFANDI L 78 

11654 MAILIDA SETYO AJIATI P 73 

11416 MELISA NAJIHAH P 35 

11424 MOHAMAD SODOQIN AL AZIZ L 68 

11428 MOHAMAD AMIR AMRONI L 50 

11437 MOHAMAD KASBI MUZAK L 45 

11439 
MOHAMAD NAIN 

MUNDAKHIR 
L 

59 

11447 MUSTPIDAH P 70 

11449 NAILI SUHADA P 30 

11481 NURUL ISTIANA P 43 

11482 NURUL JAMILAH P 70 

11471 PIPIT ANDREAS WULANDARI P 90 

11493 PRADITA NOVIANI P 20 

11502 PUTRI AMIN AMINAH P 52 

11490 ROBIN L 28 

11564 SUTI MUKNISOTUL WARO P 43 

11573 SITI NUR LAELA P 70 
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11583 SRI DIANAWATI P 60 

11585 SRI NURWATI P 58 

11586 SRI PUJIATI P 60 

11590 SRI RUBIANINGSIH P 58 

11559 SARIF HIDAYAT L 80 

11621 ULFA KOMSI YULIATI P 85 

11622 ULFA MUSTANGANDAH P 78 

11623 ULFI NUR MIFTAKUL JANAH P 72 

11624 ULIN NUHA L 78 

11625 UMI CHASANAH P 60 

11626 UMI FADILAH P 20 

 ANDI L 50 
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Lampiran 3 

Daftar Nama Kelas Eksperimen 

 

NIS NAMA NO 

EKSPERIMEN 

11178 A YOGA RAHMA PUTRA E 01 

11191 AFIF BURHANI E 02 

11199 AHMAD FATONI E 03 

11215 ALFIANTI KHASANAH E 04 

11217       ALI MAHFUT            E 05 

11223 ANDRI HERWASKITO E 06 

11243 ASRI WULAN SARI E 07 

11270 DEVI CAHYANI  E 08 

11271 DEVI KURNIAWATI E 09 

11272 DEVI WULANDARI E 10 

11275 DEWI YULIA AKHIRIYANI  E 11 

11280 DINA MIRLIANA WATI E 12 

11281 DITA MARETA FITRIASARI E 13 

11282 DIYAN SEPTIATMONEGORO E 14 

11378 JOKO SANTOSO E 15 

11383 KHOLID BAGUS MUSTAMIRIN E 16 

11403 M KHOIRUL ANAM E 17 

11411 MAWANG TRI MUHARTO E 18 

11417 MIFTACUL ANAM E 19 

11419 MUHAMAD NUR FATONI E 20 

11420 MUH ANWARI LUTFI E 21 

11421 MUH NURUL IKHSAN E 22 

11423 MUHAMAD NURIL AKHIYARI E 23 

11435 MUHAMAD DWI SURYOLEGO E 24 

11450 NAIMATUL AZIZAH E 25 

11453 NENI HAYATI E 26 

11463 NOVITA KRISTIYANTI E 27 

11464 NOVITA RATNA DEVI E 28 

 NUNING WIDYANTARI E 29 

11465 NUNUNG CAHYATI E 30 

11466 NUR AINI E 31 

11467 NUR EKA MASFIATUN NIKMAH E 32 

11434 NURJANAH E 33 

11475 NURKHAYATI E 34 
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11589 SRI RAHAYU NINGSIH E 35 

11659 SRI ZUNIATI E 36 

11596 SUSI SUSANTI E 37 

11600 SYARIFUDIN E 38 

11602 TATIK SETIYAWATI E 39 

11605 TITIK SULISTIYOWATI E 40 

11612 TRI ENDANG KAROMAH E 41 

11613 TRI MEKARSARI E 42 

11618 TRIYASTUSI E 43 

11640 WISNU KHOLID INDRA PSP E 44 

 ANDI YUDHA P E 45 
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Lampiran 4 

Daftar Nama Kelas Kontrol 

NIS NAMA 
NO 

KONTROL 

11179 AAN KRISTIYANTORO K 01 

11192 AFIF SUBHKAN K 02 

11200 AHMAD FAUZI K 03 

11214 AKMALIA K 04 

11218 ALI MUFTADUN K 05 

11231 APRILIA NIMAS KUMLA SARI K 06 

11234 ARIF IMAM PRASTIYO K 07 

11268 DESIMA K 08 

11288 DWI HETI APRILIYANI K 09 

11290 DWI LESTARI K 10 

11291 DWI MARGARETA K 11 

11306 ENIDA SALIMATUN NISA K 12 

11325 FARID RISTU PAMUNGKAS K 13 

11336 GALANG HUDAYA PUTRA  K 14 

11347 HERU ANGGARA K 15 

11363 INDAH AGUS SETIAWAN K 16 

11661 IRWAN NUR AFANDI K 17 

11654 MAILIDA SETYO AJIATI K 18 

11416 MELISA NAJIHAH K 19 

11424 MOHAMAD SODOQIN AL AZIZ K 20 

11428 MOHAMAD AMIR AMRONI K 21 

11437 MOHAMAD KASBI MUZAK K 22 

11439 
MOHAMAD NAIN 

MUNDAKHIR 
K 23 

11447 MUSTPIDAH K 24 

11449 NAILI SUHADA K 25 

11481 NURUL ISTIANA K 26 

11482 NURUL JAMILAH K 27 

11471 PIPIT ANDREAS WULANDARI K 28 

11493 PRADITA NOVIANI K 29 

11502 PUTRI AMIN AMINAH K 30 

11490 ROBIN K 31 

11564 SUTI MUKNISOTUL WARO K 32 

11573 SITI NUR LAELA K 33 

11583 SRI DIANAWATI K 34 

11585 SRI NURWATI K 35 
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11586 SRI PUJIATI K 36 

11590 SRI RUBIANINGSIH K 37 

11559 SARIF HIDAYAT K 38 

11621 ULFA KOMSI YULIATI K 39 

11622 ULFA MUSTANGANDAH K 40 

11623 ULFI NUR MIFTAKUL JANAH K 41 

11624 ULIN NUHA K 42 

11625 UMI CHASANAH K 43 

11626 UMI FADILAH K 44 

 ANDI K 45 
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Lampiran 5 

 

Daftar Nama Partisipan Uji Coba (Kelas XII IPS 1) 

 

NIS NAMA 
No Uji 

Coba  

11379 ATIKA APRILIA HANDAYANI UC_01 

11392 ENDANG SULISTYOWATI UC_02 

11300 FACHRY SAIFUL ANWAR UC_03 

11314 HARTANTO UC_04 

11318 INAYATUL KHOIRIYAH UC_05 

11323 MUCH SAEFUL ANWAR UC_06 

11343 MUHAMAD HIDAYAT PURNOMO UC_07 

11370 MUHAMAD DIAN HAFIUSANI UC_08 

11371 BAYU TRI NUGROHO UC_09 

11372 MUZAROAH UC_10 

11290 MUHAMAD TEGUH YULIYANTO UC_11 

11291 HIKMATUL WAPIROH UC_12 

11306 DENY ARDIYANSYAH UC_13 

11325 NOVI FITRIANI UC_14 

11336 NURUL KOTIMAH UC_15 

11347 SITI MARYAM UC_16 

11363 SEPTIA ANGGRAENI UC_17 

11661 SITI RAHAYU UC_18 

11654 SRI MUNAWAROH UC_19 

11416 INTAN PERMATA DEVI UC_20 

11459 M. NUGRAHA UC_21 

11284 ULFATU ROHMAH UC_22 

11482 IMAM RIFAI UC_23 

11471 MIRA SULISTYOWATI UC_24 

11493 NOVITA DEWI UC_25 

11502 ZULIANA CAHYANINGTYAS UC_26 

11690 RIYAN HIDAYAT UC_27 

11564 YUDHA BANGUN NUGRAHA UC_28 

11573 RYAN APRIADHIE S’BASTYAN UC_29 

11783 FITRI HANDAYANI UC_30 

11685 WINDA ODILIA HERLINDA UC_31 

11586 ZAENAL ARIFIN UC_32 
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KISI-KISI SOAL UJI COBA 

 

Satuan Pendidikan  : SMA       Jumlah Soal  : 30 

Tahun Pelajaran      : 2010/2011       Bentuk Soal  : Pilihan Ganda  

Mata Pelajaran        : Ekonomi       Waktu  : 60 menit 

 

Aspek yang diukur Indikator No. Soal Presentase 

Pengetahuan (C1) 1. Siswa dapat mendeskripsikan 

pengertian tentang Jurnal 

Penyesuaian. 

 

2. Siswa dapat menyebutkan akun 

yang memerlukan penyesuaian. 

 

3. Siswa dapat menjelaskan  metode 

pendekatan dalam pencatatan 

jurnal penyesuaian 

 

1,2 

 

 

 

8,9 

 

 

6,7 

6/30x100% 

= 20% 

Pemahaman  (C2) 1. Siswa dapat mendeskripsikan 

fungsi jurnal penyesuaian 

 

2. Siswa dapat mendeskripsikan 

penyesuaian pada akhir periode 

 

3. Siswa dapat menyebutkan akun-

akun yang disesuaikan pada akhir 

periode 

 

4. Siswa dapat mendeskripsikan 

akun beban yang masih harus 

dibayar 

 

5. Siswa dapat mendeskripsikan 

penjurnalan akun penyusutan 

aktiva tetap 

 

6. Siswa dapat mendeskripsikan 

akun beban dibayar di muka 

 

7. Siswa dapat mendeskripsikan 

akun pendapatn diterima di muka 

 

 

3,4 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

13 

 

 

 

16 

 

 

 

19 

 

 

23 

 

 

 

 

26 

 

11/30x100% 

= 37% 

Lampiran 6 
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8. Siswa dapat mendeskripsikan 

penjurnalan akun cadangan 

kerugian piutang 
 

9. Siswa dapat mendeskripsikan 

penjurnalan akun pendapatan 

yang masih harus diterima 
 

 

 

28,29 

Penerapan (C3) 1. Siswa dapat menghitung dan 

menjurnal penyesuaian akun 

perlengkapan pada akhir periode 

 

2. Siswa dapat menghitung dan 

menjurnal penyesuaian akun 

beban beban yang masih harus 

dibayar 

 

3. Siswa dapat menghitung dan 

menjurnal penyesuaian akun 

penyusutan aktiva tetap 

 

4. Siswa dapat menghitung dan 

menjurnal penyesuaian akun 

beban dibayar di muka 

 

5. Siswa dapat menghitung dan 

menjurnal penyesuaian akun 

pendapatan diterima di muka 

 

6. Siswa dapat menghitung dan 

menjurnal penyesuaian akun 

cadangan kerugian piutang 

 

7. Siswa dapat menghitung dan 

menjurnal penyesuaian akun 

pendapatan yang masih harus 

diterima 

11,12 

 

 

 

14,15 

 

 

 

 

17,18 

 

 

 

20,21,22 

 

 

 

24,25 

 

 

 

 

27 

 

 

 

30 

13/30x100% 

= 43% 

Jumlah 30 100% 
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SOAL UJI COBA 

                 Mata pelajaran :  Akuntansi 

Pokok bahasan :  Jurnal penyesuaian 

Kelas/semester :  XI/II 

Waktu  : 60 menit 

Petunjuk Umum : 

1. Tulislah nama,kelas dan nomor presensi anda pada lembar jawab yang telah 

tersedia. 

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

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

Petunjuk Khusus : 

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dengan cara memberi tanda (X) 

pada huruf a, b, c, d dan e pada lembar jawab yang telah tersedia. 

 

(Soal dikutip dari LKS Kreatif mata pelajaran Ekonomi kelas XI SMA/MA 

dan Buku Yudistira SMA Kelas XI (Prinsip-prinsip Akuntansi 1) pengarang: 

Kardiman, dkk  dengan beberapa perubahan dan pengembangan dari peneliti) 

  

 

1. Jurnal yang dibuat untuk mengoreksi atau mencatat perubahan-perubahan 

yang belum diakui atas harta, utang, pendapatan dan beban, dengan tujuan 

agar dapat memberikan informasi yang sebenarnya dalam proses 

penyusunan laporan keuangan disebut jurnal.... 

a. Penyesuaian 

b. Umum 

c. Khusus 

d. Penutup  

e. Pembalik  

2. Ayat penyesuaian adalah proses perubahan... 

a. Akun dalam neraca saldo 

b. Akun nominal 

c. Akun yang jumlahnya besar 

Lampiran 7 
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d. Akun riil 

e. Saldo akun yang tidak sesuai lagi dengan riil 

3. Pada dasarnya fungsi ayat jurnal penyesuaian adalah untuk… 

a. Memonitor penggunaan biaya agar dapat efisiensi 

b. Mengoreksi akun riil dan nominal agar mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya pada akhir periode 

c. Memenuhi selera pemilik agar akun sesuai dengan keinginannya 

d. Mengoreksi akun pendapatan dan beban agar mencerminkan keadaan 

yang sebenarnya pada akhir periode 

e. Mengoreksi aktiva pad pasiva agar mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya pada akhir periode 

4. Dibawah ini adalah salah satu hal yang menyebabkan diadakannya jurnal 

penyesuaian pada akhir periode kecuali... 

a. Adanya transaksi yang sudah dicatat tetapi tidak sesuai lagi 

b. Adanya sistem pencatatan tunai 

c. Adanya data yang sudah terjadi tetapi belum dicatat 

d. Adanya kesalahan dalam pencatatan 

e. Adanya pengecekan dan perhitungan secara fisik atas aktiva  

5. Proses penyesuaian biasanya dilakukan pada... 

a. Setiap waktu 

b. Awal periode 

c. Akhir periode 

d. Pertengahan periode 

e. Awal dan akhir periode  

6. Akun beban dibayar dimuka dapat disesuaikan dengan 2 pendekatan, yaitu 

pendekatan... 

a. Harta dan Beban 

b. Hutang dan pendapatan 

c. Hutang dan Beban 

d. Pendapatan dan beban 

e. Harta dan pendapatan  

7. Jurnal penyesuaian yang digunakan untuk mencatat pendapatan diterima 

dimuka ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan... 

a. Hutang dan pendapatan 

b. Pendapatan dan Beban 

c. Harta dan Beban 

d. Hutang dan beban 

e. Harta dan pendapatan 

8. Diantara akun aktiva tetap di bawah ini perlu dilakukan penyesuaian 

adalah, kecuali… 
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a. Mesin  

b. Peralatan 

c. Mobil 

d. Tanah  

e. Gedung 

9. Dibawah ini merupakan akun yang penting dilakukan penyesuaian, 

kecuali… 

a. Mesin 

b. Beban dibayar di muka 

c. Beban terutang 

d. Kas dan modal 

e. Sewa diterima di muka  

10. Berikut ini merupakan nama-nama akun! 

1. Kas    6.  Perlengkapan 

2. Modal pemilik  7.  Utang usaha 

3. Sewa dibayar di muka 8.  Piutang dagang 

4. Piutang usaha  9.  Peralatan 

5. Asuransi dibayar di muka 10. Penjualan 

Dari pernyataan di atas, akun yang biasanya memerlukan pennyesuaian adalah… 

a. 1, 2, 3, 4 

b. 5, 6, 7, 8 

c. 3, 5, 6, 10 

d. 1, 5, 6, 9 

e. 3, 5, 6, 9 

11. Pada tanggal 1 Juli 2010 dibeli perlengkapan secara tunai senilai Rp. 

700.000,00. Akhir periode perlengkapan masih tersisa senilai Rp. 

300.000,00. Jurnal penyesuaian yang tepat dibuat pada tanggal 31 

Desember 2010 adalah… 

a. Beban perlengkapan  Rp. 300.000,00 

Perlengkapan    Rp. 300.000,00 

b. Beban perlengkapan  Rp. 400.000,00 

Perlengkapan    Rp. 400.000,00 

c. Perlengkapan   Rp. 4000.000,00 

Beban perlengkapan   Rp. 400.000,00 

d. Perlengkapan   Rp. 400.000,00 

Beban perlengkapan   Rp.400.000,00 

e. Beban perlengkapan  Rp. 700.000,00 

Perlengkapan    Rp. 700.000,00 

12. Jika diketahui pada neraca saldo tanggal 31 Desember 2011 akun 

perlengkapan kantor menunjukkan jumlah Rp. 4.000.000,00. Setelah 
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diadakan perhitungan fisik, ternyata perlengkapan yang ada senilai 

Rp.1.500.000,00. Maka, jumlah nominal akun perlengkapan dalam jurnal 

penyesuaian adalah sebesar. . . 

a. Rp. 1.500.000,00 

b. Rp. 4.000.000,00 

c. Rp. 6.500.000,00 

d. Rp. 5.500.000,00 

e. Rp. 2.500.000,00 

13. Beban yang masih harus dibayar/ utang beban adalah . . . 

a. Beban atau kewajiban yang sudah menjadi beban dilihat dari segi waktu 

akan tetapi belum dibayar atau dicatat. 

b. Beban atau kewajiban yang diatur secara berkala tanggal 

pembayarannya selama 1 periode akuntansi. 

c. Beban atau kewajiban yang wajib harus dibayar. 

d. Beban atau kewajiban yang belum menjadi beban dilihat dari segi 

waktu akan tetapi sudah dibayar / dicatat. 

e. Kewajiban yang baru disetujui oleh pihak penjual. 

14. Pada tanggal 1 September 2010 perusahaan meminjam uang ke bank 

sebesar Rp. 20.000.000,00. Bunga sebesar 18% per tahun. Pada tanggal 31 

Desember 2010 adalah akhir periode. Bunga bank belum dibayar. Maka, 

jurnal penyesuaian yang tepat pada tanggal 31 Desember 2010 adalah . . . 

a. Beban Bunga   Rp. 2.400.000,00 

Utang Bunga    Rp. 2.400.000,00 

b. Beban Bunga   Rp. 3.600.000,00 

Utang Bunga    Rp. 3.600.000,00 

c. Beban Bunga   Rp. 1.200.000,00 

Utang Bunga    Rp. 1.200.000,00 

 

d. Beban Bunga   Rp. 1.800.000,00 

Utang Bunga    Rp. 1.800.000,00 

e. Utang Bunga   Rp. 1.200.000,00 

Beban Bunga    Rp. 1.200.000,00 

15. Seorang pemborong mempunyai 20 orang pekerja dengan upah Rp. 

15.000,00 perhari. Upah dibayarkan setiap hari Sabtu sore untuk 6 hari 

kerja. Pada tanggal 31 Desember 2010 jatuh pada hari Jumat. Jurnal 

penyesuaian yang harus dibuat pada tanggal 31 Desember 2010 adalah… 

a. Beban Upah   Rp. 1.800.000,00 

Utang Upah    Rp. 1.800.000,00 

b. Utang Upah    Rp. 1.800.000,00 

Beban Upah    Rp. 1.800.000,00 
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c. Beban Upah   Rp. 1.500.000,00 

Utang Upah    Rp. 1.500.000,00 

d. Utang Upah    Rp. 1.500.000,00 

Beban Upah    Rp. 1.500.000,00 

e. Beban Upah   Rp. 300.000,00 

Utang Upah    Rp. 300.000,00 

16. Di bawah ini cara penjurnalan yang tepat untuk menyesuaiakan akun 

penyusutan peralatan adalah… 

a. Beban penyusutan peralatan……………………..xxx 

Kas……………………………………………….......xxx 

b. Peralatan…………………………………………xxx 

Kas……………………………………………………xxx 

c. Akumulasi penyusutan peralatan………………...xxx 

Beban penyusutan peralatan…………………………xxx 

d. Beban penyusutan peralatan……………………...xxx 

Akumulasi penyusutan peralatan…………………….xxx 

e. Akumulasi penyusutan peralatan………………...xxx 

Kas……………………………………………………xxx 

17. Pada tanggal 1 April 2010 dibeli mesin seharga Rp. 50.000.000,00, umur 

pemakaian ekonomis ditaksir 8 tahun dengan nilai sisa sebesar Rp. 

10.000.000,00. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada tanggal 31 

Desember 2010, apabila penyesuaian dilakukan dengan metode garis lurus 

adalah… 

a. Beban penyusutan mesin   Rp. 3.750.000,00 

Kas      Rp. 3.750.000,00 

b. Beban penyusutan mesin   Rp. 3.750.000,00 

Akumulasi penyusutan mesin   Rp. 3.750.000,00 

c. Akumulasi penyusutan mesin  Rp. 3.750.000,00 

Beban penyusutan mesin   Rp. 3.750.000,00 

d. Beban penyusutan mesin   Rp. 10.000.000,00 

Akumulasi penyusutan mesin   Rp. 10.000.000,00 

e. Mesin      Rp. 3.750.000,00 

Akumulasi penyusutan mesin   Rp. 3.750.000,00 

18. Peralatan seharga Rp. 8.000.000,00 di susutkan sebesar 10% pertahun. 

Jurnal penyesuaian yang dibuat adalah… 

a. Beban penyusutan peralatan  Rp. 800.000,00 

Kas      Rp. 800.000,00 

b. Beban penyusutan peralatan  Rp. 800.000,00 

Akumulasi penyusustan peralatan  Rp. 800.000,00 
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c. Akumulasi penyusutan peralatan  Rp. 800.000.00 

Beban penyusutan peralatan   Rp. 800.000,00 

d. Beban penyusutan peralatan  Rp. 8.000.000,00 

Akumulasi penyusutan peralatan  Rp. 8.000.000,00  

e. Akumulasi penyusutan peralatan  Rp. 8.000.000,00 

Kas      Rp. 8.000.000,00 

19. Beban dibayar di muka disebut juga . . . 

a. Utang Beban 

b. Beban Gaji 

c. Beban Lain-lain 

d. Beban sewa  

e. Piutang Beban 

20. Pada tanggal 31 Juli 2010 perusahaan membayar beban iklan sebesar Rp. 

6.000.000,00 untuk jangka waktu 1 tahun. Beban iklan ini dicatat dengan 

pendekatan beban. Jumlah beban asuransi yang telah dijalani sampai 31 

Desember 2010 adalah sebesar . . 

a. Rp. 2.500.000,00 

b. Rp. 3.000.000,00 

c. Rp. 3.500.000,00 

d. Rp. 500.000,00 

e. Rp. 2.000.000,00 

21. Pada tanggal 1 Oktober 2010 dibayar premi asuransi senilai Rp. 

10.000.000,00. Untuk jangka waktu 1 tahun dan dicatat dengan pendekatan 

harta. Maka, jurnal penyesuaian yang tepat pada tanggal 31 Desember 2010 

adalah . . . 

a. Beban Asuransi   Rp. 7.500.000,00 

Asuransi dibayar di muka  Rp. 7.500.000,00 

b. Asuransi dibayar di muka  Rp. 7.500.000,00 

Beban Asuransi     Rp. 7.500.000,00 

c. Asuransi dibayar di muka  Rp. 2.000.000,00 

Beban Asuransi     Rp. 2.000.000,00 

d. Beban Asuransi     Rp. 2.500.000,00 

Asuransi dibayar di muka  Rp. 2.500.000,00 

e. Asuransi dibayar di muka  Rp. 2.500.000,00 

Beban Asuransi     Rp. 2.500.000,00 

22. Dibayar dimuka sewa gedung untuk jangka waktu 2 tahun pada tanggal 31 

Juni 2010 sebesar 20.000.000,00 dan dicatat dengan pendekatan beban. 

Maka jurnal penyesuaian yang tepat pada tanggal 31 Desember 2010 

adalah… 
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a. Beban sewa    Rp. 15.000.000,00 

Sewa dibayar di muka   Rp. 15000.000,00 

b. Sewa dibayar di muka  Rp. 5.000.000,00 

Beban sewa    Rp. 5.000.000,00 

c. Beban sewa    Rp. 5.000.000,00 

Sewa dibayar di muka   Rp. 5.000.000,00 

d. Sewa dibayar di muka  Rp. 15.000.000,00 

Beban sewa    Rp. 15.000.000,00 

e. Beban sewa    Rp. 10.000.000,00 

Sewa dibayar di muka   Rp. 10.000.000,00 

23. Transaksi yang terjadi karena suatu pekerjaan yang belum dikerjakan, 

akan tetapi jasanya sudah diterima adalah transaksi . . . 

a. Pendapatan yang masih harus diterima 

b. Utang beban 

c. Pendapatan diterima di muka 

d. Piutang pendapatan 

e. Beban diterima di muka 

24. Pada tanggal 1 Oktober 2010 perusahaan menyewakan sebuah gudang 

untuk masa 1 tahun dan pendapatannya diterima tunai sebesar Rp. 

8.000.000,00. Sampai akhir periode akuntansi masa sewa yang telah 

dijalani senilai Rp. 2.000.000,00. Apabila pencatatannya dilakukan dengan 

pendekatan pendapatan. Maka, jurnal penyesuaian yang tepat pada tanggal 

31 Desember 2010 adalah . . . 

a. Sewa diterima di muka  Rp. 2.000.000,00 

Pendapatan sewa   Rp. 2.000.000,00 

b. Pendapatan sewa   Rp. 2.000.000,00 

Sewa diterima di muka  Rp. 2.000.000,00 

c. Sewa diterima di muka  Rp. 6.000.000,00 

Kas      Rp. 6.000.000,00 

d. Kas      Rp. 6.000.000,00 

Pendapatan sewa   Rp. 6.000.000,00 

e. Pendapatan sewa   Rp. 6.000.000,00 

Sewa diterima di muka  Rp. 6.000.000,00 

25. Pada tanggal 31 Agustus 2010 diterima pendapatan sewa toko untuk masa 

2 tahun sebesar Rp. 30.000.000,00. Apabila pencatatan dilakukan dengan 

pendekatan utang, jurnal penyesuaian yang tepat pada akhir tahun 2010 

adalah… 

a. Sewa diterima di muka  Rp. 5.000.000,00 

Pendapatan sewa   Rp. 5.000.000,00 
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b. Pendapatan sewa   Rp. 5.000.000,00 

Sewa diterima di muka  Rp. 5.000.000,00 

c. Pendapatan sewa   Rp. 25.000.000,00 

Sewa diterima di muka  Rp. 25.000.000,00 

d. Sewa diterima di muka  Rp. 5.000.000,00 

Kas      Rp. 5.000.000,00 

e. Kas      Rp. 25.000.000,00 

Pendapatan sewa   Rp. 25.000.000,00 

26. Jurnal penyesuaian untuk mencatat kerugian piutang adalah… 

a. Kerugian Piutang    (K) 

Cadangan Kerugian Piutang (D) 

b. Kerugian Piutang   (D) 

Cadangan Kerugian Piutang (K) 

c. Kerugian Piutang   (K) 

Kas    (D) 

d. Kerugian Piutang   (K) 

Cadangan Kerugian Piutang (K) 

e. Cadangan Kerugian Piutang (D) 

Kerugian Piutang  (K) 

27. Pada neraca saldo tanggal 31 Desember 2009 akun piutang usaha 

menunjukkan jumlah debet Rp. 20.000.000,00. Perusahaan memperkirakan 

banyaknya piutang yang tidak dapat tertagih sebesar 4% dari jumlah 

piutang usaha. Jurnal penyesuaian yang tepat untuk ilustrasi diatas adalah… 

a. Kerugian Piutang    Rp. 800.000,00 

Cadangan Kerugian Piutang   Rp 800.000,00 

b. Kerugian Piutang    Rp. 80.000,00 

Cadangan Kerugian Piutang   Rp. 80.000,00 

c. Cadangan Kerugian Piutang  Rp. 800.000,00 

Kerugian Piutang    Rp. 800.000,00 

d. Cadangan Kerugian Piutang  Rp. 80.000,00 

Kerugian Piutang    Rp. 50.000,00 

e. Kerugian Piutang    Rp 880.000,00 

Cadangan kerugian piutang   Rp. 880.000,00 

28. Transaksi yang terjadi karena suatu pekerjaan jasa sudah diselesaikan, 

akan tetapi jasanya belum diterima adalah transaksi . . . 

a. Pendapatan diterima di muka 

b. Utang beban 

c. Utang pendapatan 

d. Pendapatan yang masih harus diterima 

e. Beban diterima di muka 
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29. Jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan bunga yang masih harus 

diterima adalah… 

a. Piutang bunga………………………..xxx 

Kas…………………………………..xxx 

b. Kas…………………………………...xxx 

Pendapatan bunga…………………...xxx 

c. Piutang bunga………………………..xxx 

Pendapatan bunga…………………...xxx 

d. Kas…………………………………...xxx 

Piutang bunga……………………….xxx 

e. Pendapatan bunga……………………xxx 

Kas…………………………………..xxx 

30. Pada tanggal 1 Oktober 2010 perusahaan mendepositkan uang ke bank 

sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan bunga 12% pertahun. Bunga diterima 

setiap 6 bulan sekali yaitu tanggal 1 April dan 1 Oktober. Maka jurnal 

penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2010 adalah… 

a. Pendapatan bunga   Rp. 9.000.000,00 

Pitang bunga    Rp. 9.000.000,00 

b. Piutang bunga   Rp. 9.000.000,00 

Pendapatan bunga   Rp. 9.000.000,00 

c. Piutang bunga   Rp. 2.275.000,00 

Pendapatan bunga   Rp. 2.275.000,00 

d. Pendapatan bunga   Rp. 4.500.000,00 

Piutang bunga    Rp. 4.500.000,00 

e. Piutang bunga   Rp. 4.500.000,00 

Pendapatan bunga   Rp. 4.500.000,00 
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Kunci Jawaban soal uji coba 

 

1. A 

2. E 

3. B 

4. B 

5. C 

6. A 

7. A 

8. D 

9. D 

10. E 

11. B 

12. E 

13. A 

14. C 

15. C 

16. D 

17. B 

18. B 

19. E 

20. A 

21. D 

22. D 

23. C 

24. E 

25. A 

26. B 

27. A 

28. D 

29. C 

30. E 

Lampiran 8 



130 
 

 
 

Lampiran 9 

Daftar Nilai Uji Coba (Kelas XII IPS 1) 

 

NIS NAMA 
No Uji 

Coba  

Nilai  

11379 ATIKA APRILIA HANDAYANI UC_01 76 

11392 ENDANG SULISTYOWATI UC_02 78 

11300 FACHRY SAIFUL ANWAR UC_03 56 

11314 HARTANTO UC_04 67 

11318 INAYATUL KHOIRIYAH UC_05 80 

11323 MUCH SAEFUL ANWAR UC_06 77 

11343 MUHAMAD HIDAYAT PURNOMO UC_07 60 

11370 MUHAMAD DIAN HAFIUSANI UC_08 40 

11371 BAYU TRI NUGROHO UC_09 61 

11372 MUZAROAH UC_10 55 

11290 MUHAMAD TEGUH YULIYANTO UC_11 30 

11291 HIKMATUL WAPIROH UC_12 78 

11306 DENY ARDIYANSYAH UC_13 88 

11325 NOVI FITRIANI UC_14 75 

11336 NURUL KOTIMAH UC_15 48 

11347 SITI MARYAM UC_16 73 

11363 SEPTIA ANGGRAENI UC_17 50 

11661 SITI RAHAYU UC_18 50 

11654 SRI MUNAWAROH UC_19 60 

11416 INTAN PERMATA DEVI UC_20 82 

11459 M. NUGRAHA UC_21 60 

11284 ULFATU ROHMAH UC_22 66 

11482 IMAM RIFAI UC_23 70 

11471 MIRA SULISTYOWATI UC_24 45 

11493 NOVITA DEWI UC_25 79 

11502 ZULIANA CAHYANINGTYAS UC_26 82 

11690 RIYAN HIDAYAT UC_27 68 

11564 YUDHA BANGUN NUGRAHA UC_28 25 

11573 RYAN APRIADHIE S’BASTYAN UC_29 55 

11783 FITRI HANDAYANI UC_30 80 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

Satuan Pendidikan  : SMA       Jumlah Soal  : 25 

Tahun Pelajaran      : 2010/2011       Bentuk Soal  : Pilihan Ganda  

Mata Pelajaran        : Ekonomi       Waktu  : 60 menit 

 

Aspek yang diukur Indikator No. Soal Presentase 

Pengetahuan (C1) 4. Siswa dapat mendeskripsikan 

pengertian tentang Jurnal 

Penyesuaian. 

 

5. Siswa dapat menjelaskan  metode 

pendekatan dalam pencatatan 

jurnal penyesuaian 

 

1,2 

 

 

 

 

6,7 

4/25x100% 

= 16% 

Pemahaman  (C2) 10. Siswa dapat 

mendeskripsikan fungsi jurnal 

penyesuaian 

 

11. Siswa dapat 

mendeskripsikan penyesuaian 

pada akhir periode 

 

12. Siswa dapat menyebutkan 

akun-akun yang disesuaikan pada 

akhir periode 

 

13. Siswa dapat 

mendeskripsikan akun beban 

yang masih harus dibayar 

 

14. Siswa dapat 

mendeskripsikan penjurnalan 

akun penyusutan aktiva tetap 

 

15. Siswa dapat 

mendeskripsikan akun beban 

dibayar di muka 

16. Siswa dapat 

mendeskripsikan akun pendapatn 

diterima di muka 

3 

 

 

5 

 

 

8 

 

 

 

13 

 

 

 

16 

 

 

 

18 

 

 

23 

 

7/25x100% 

= 28% 

Penerapan (C3) 8. Siswa dapat menghitung dan 

menjurnal penyesuaian akun 

9,12 

 

10/25x100% 

= 40% 

Lampiran 10 
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perlengkapan pada akhir periode 

 

9. Siswa dapat menghitung dan 

menjurnal penyesuaian akun 

beban beban yang masih harus 

dibayar 

 

10. Siswa dapat menghitung 

dan menjurnal penyesuaian akun 

penyusutan aktiva tetap 

 

11. Siswa dapat menghitung 

dan menjurnal penyesuaian akun 

beban dibayar di muka 

 

12. Siswa dapat menghitung 

dan menjurnal penyesuaian akun 

pendapatan diterima di muka 

 

 

14,15 

 

 

 

 

17 

 

 

 

20,21,22 

 

 

 

24,25 

 

 

 

 

 

Jumlah 25 100% 
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Lampiran 11 

INSTRUMEN PENELITIAN 

                 Mata pelajaran :  Akuntansi 

Pokok bahasan :  Jurnal penyesuaian 

Kelas/semester :  XI/II 

Waktu  : 60 menit 

Petunjuk Umum : 

1. Tulislah nama,kelas dan nomor presensi anda pada lembar jawab yang telah 

tersedia. 

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

3. Periksa kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas. 

Petunjuk Khusus : 

Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap benar dengan cara memberi tanda (X) 

pada huruf a, b, c, d dan e pada lembar jawab yang telah tersedia. 

  

 

1. Jurnal yang dibuat untuk mengoreksi atau mencatat perubahan-perubahan 

yang belum diakui atas harta, utang, pendapatan dan beban, dengan tujuan 

agar dapat memberikan informasi yang sebenarnya dalam proses 

penyusunan laporan keuangan disebut jurnal.... 

a. Penyesuaian 

b. Umum 

c. Khusus 

d. Penutup  

e. Pembalik  

2. Ayat penyesuaian adalah proses perubahan... 

a. Akun dalam neraca saldo 

b. Akun nominal 

c. Akun yang jumlahnya besar 

d. Akun riil 

e. Saldo akun yang tidak sesuai lagi dengan riil 

3. Pada dasarnya fungsi ayat jurnal penyesuaian adalah untuk… 

a. Memonitor penggunaan biaya agar dapat efisiensi 

b. Mengoreksi akun riil dan nominal agar mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya pada akhir periode 

c. Memenuhi selera pemilik agar akun sesuai dengan keinginannya 

d. Mengoreksi akun pendapatan dan beban agar mencerminkan keadaan 

yang sebenarnya pada akhir periode 
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e. Mengoreksi aktiva pad pasiva agar mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya pada akhir periode 

4. Proses penyesuaian biasanya dilakukan pada... 

a. Setiap waktu 

b. Awal periode 

c. Akhir periode 

d. Pertengahan periode 

e. Awal dan akhir periode  

5. Akun beban dibayar dimuka dapat disesuaikan dengan 2 pendekatan, yaitu 

pendekatan... 

a. Harta dan Beban 

b. Hutang dan pendapatan 

c. Hutang dan Beban 

d. Pendapatan dan beban 

e. Harta dan pendapatan  

6. Jurnal penyesuaian yang digunakan untuk mencatat pendapatan diterima 

dimuka ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan... 

a. Hutang dan pendapatan 

b. Pendapatan dan Beban 

c. Harta dan Beban 

d. Hutang dan beban 

e. Harta dan pendapatan 

7. Berikut ini merupakan nama-nama akun! 

1. Kas    6.  Perlengkapan 

2. Modal pemilik  7.  Utang usaha 

3. Sewa dibayar di muka 8.  Piutang dagang 

4. Piutang usaha  9.  Peralatan 

5. Asuransi dibayar di muka 10. Penjualan 
Dari pernyataan di atas, akun yang biasanya memerlukan pennyesuaian adalah… 

a. 1, 2, 3, 4 

b. 5, 6, 7, 8 

c. 3, 5, 6, 10 

d. 1, 5, 6, 9 

e. 3, 5, 6, 9 

8. Pada tanggal 1 Juli 2010 dibeli perlengkapan secara tunai senilai Rp. 

700.000,00. Akhir periode perlengkapan masih tersisa senilai Rp. 

300.000,00. Jurnal penyesuaian yang tepat dibuat pada tanggal 31 

Desember 2010 adalah… 

a. Beban perlengkapan  Rp. 300.000,00 

Perlengkapan    Rp. 300.000,00 

b. Beban perlengkapan  Rp. 400.000,00 

Perlengkapan    Rp. 400.000,00 

c. Perlengkapan   Rp. 4000.000,00 

Beban perlengkapan   Rp. 400.000,00 

d. Perlengkapan   Rp. 400.000,00 

Beban perlengkapan   Rp.400.000,00 
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e. Beban perlengkapan  Rp. 700.000,00 

Perlengkapan    Rp. 700.000,00 

9. Jika diketahui pada neraca saldo tanggal 31 Desember 2011 akun 

perlengkapan kantor menunjukkan jumlah Rp. 4.000.000,00. Setelah 

diadakan perhitungan fisik, ternyata perlengkapan yang ada senilai 

Rp.1.500.000,00. Maka, jumlah nominal akun perlengkapan dalam jurnal 

penyesuaian adalah sebesar. . . 

a. Rp. 1.500.000,00 

b. Rp. 4.000.000,00 

c. Rp. 6.500.000,00 

d. Rp. 5.500.000,00 

e. Rp. 2.500.000,00 

10. Beban yang masih harus dibayar/ utang beban adalah . . . 

a. Beban atau kewajiban yang sudah menjadi beban dilihat dari segi waktu 

akan tetapi belum dibayar atau dicatat. 

b. Beban atau kewajiban yang diatur secara berkala tanggal 

pembayarannya selama 1 periode akuntansi. 

c. Beban atau kewajiban yang wajib harus dibayar. 

d. Beban atau kewajiban yang belum menjadi beban dilihat dari segi 

waktu akan tetapi sudah dibayar / dicatat. 

e. Kewajiban yang baru disetujui oleh pihak penjual. 

11. Pada tanggal 1 September 2010 perusahaan meminjam uang ke bank 

sebesar Rp. 20.000.000,00. Bunga sebesar 18% per tahun. Pada tanggal 31 

Desember 2010 adalah akhir periode. Bunga bank belum dibayar. Maka, 

jurnal penyesuaian yang tepat pada tanggal 31 Desember 2010 adalah . . . 

a. Beban Bunga   Rp. 2.400.000,00 

Utang Bunga    Rp. 2.400.000,00 

b. Beban Bunga   Rp. 3.600.000,00 

Utang Bunga    Rp. 3.600.000,00 

c. Beban Bunga   Rp. 1.200.000,00 

Utang Bunga    Rp. 1.200.000,00 

d. Beban Bunga   Rp. 1.800.000,00 

Utang Bunga    Rp. 1.800.000,00 

e. Utang Bunga   Rp. 1.200.000,00 

Beban Bunga    Rp. 1.200.000,00 

12. Seorang pemborong mempunyai 20 orang pekerja dengan upah Rp. 

15.000,00 perhari. Upah dibayarkan setiap hari Sabtu sore untuk 6 hari 

kerja. Pada tanggal 31 Desember 2010 jatuh pada hari Jumat. Jurnal 

penyesuaian yang harus dibuat pada tanggal 31 Desember 2010 adalah… 

 

a. Beban Upah   Rp. 1.800.000,00 

Utang Upah    Rp. 1.800.000,00 

b. Utang Upah    Rp. 1.800.000,00 

Beban Upah    Rp. 1.800.000,00 
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c. Beban Upah   Rp. 1.500.000,00 

Utang Upah    Rp. 1.500.000,00 

d. Utang Upah    Rp. 1.500.000,00 

Beban Upah    Rp. 1.500.000,00 

e. Beban Upah   Rp. 300.000,00 

Utang Upah    Rp. 300.000,00 

13. Di bawah ini cara penjurnalan yang tepat untuk menyesuaiakan akun 

penyusutan peralatan adalah… 

a. Beban penyusutan peralatan……………………..xxx 

Kas……………………………………………….......xxx 

b. Peralatan…………………………………………xxx 

Kas……………………………………………………xxx 

c. Akumulasi penyusutan peralatan………………...xxx 

Beban penyusutan peralatan…………………………xxx 

d. Beban penyusutan peralatan……………………...xxx 

Akumulasi penyusutan peralatan…………………….xxx 

e. Akumulasi penyusutan peralatan………………...xxx 

Kas……………………………………………………xxx 

14. Pada tanggal 1 April 2010 dibeli mesin seharga Rp. 50.000.000,00, umur 

pemakaian ekonomis ditaksir 8 tahun dengan nilai sisa sebesar Rp. 

10.000.000,00. Jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada tanggal 31 

Desember 2010, apabila penyesuaian dilakukan dengan metode garis lurus 

adalah… 

a. Beban penyusutan mesin   Rp. 3.750.000,00 

Kas      Rp. 3.750.000,00 

b. Beban penyusutan mesin   Rp. 3.750.000,00 

Akumulasi penyusutan mesin   Rp. 3.750.000,00 

c. Akumulasi penyusutan mesin  Rp. 3.750.000,00 

Beban penyusutan mesin   Rp. 3.750.000,00 

d. Beban penyusutan mesin   Rp. 10.000.000,00 

Akumulasi penyusutan mesin   Rp. 10.000.000,00 

e. Mesin      Rp. 3.750.000,00 

Akumulasi penyusutan mesin   Rp. 3.750.000,00 

15. Beban dibayar di muka disebut juga . . . 

a. Utang Beban 

b. Beban Gaji 

c. Beban Lain-lain 

d. Beban sewa  

e. Piutang Beban 

16. Pada tanggal 31 Juli 2010 perusahaan membayar beban iklan sebesar Rp. 

6.000.000,00 untuk jangka waktu 1 tahun. Beban iklan ini dicatat dengan 

pendekatan beban. Jumlah beban asuransi yang telah dijalani sampai 31 

Desember 2010 adalah sebesar . . 
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a. Rp. 2.500.000,00 

b. Rp. 3.000.000,00 

c. Rp. 3.500.000,00 

d. Rp. 500.000,00 

e. Rp. 2.000.000,00 

17. Pada tanggal 1 Oktober 2010 dibayar premi asuransi senilai Rp. 

10.000.000,00. Untuk jangka waktu 1 tahun dan dicatat dengan pendekatan 

harta. Maka, jurnal penyesuaian yang tepat pada tanggal 31 Desember 2010 

adalah . . . 

a. Beban Asuransi   Rp. 7.500.000,00 

Asuransi dibayar di muka  Rp. 7.500.000,00 

b. Asuransi dibayar di muka  Rp. 7.500.000,00 

Beban Asuransi     Rp. 7.500.000,00 

c. Asuransi dibayar di muka  Rp. 2.000.000,00 

Beban Asuransi     Rp. 2.000.000,00 

d. Beban Asuransi     Rp. 2.500.000,00 

Asuransi dibayar di muka  Rp. 2.500.000,00 

e. Asuransi dibayar di muka  Rp. 2.500.000,00 

Beban Asuransi     Rp. 2.500.000,00 

18. Dibayar dimuka sewa gedung untuk jangka waktu 2 tahun pada tanggal 31 

Juni 2010 sebesar 20.000.000,00 dan dicatat dengan pendekatan beban. 

Maka jurnal penyesuaian yang tepat pada tanggal 31 Desember 2010 

adalah… 

a. Beban sewa    Rp. 15.000.000,00 

Sewa dibayar di muka   Rp. 15000.000,00 

b. Sewa dibayar di muka  Rp. 5.000.000,00 

Beban sewa    Rp. 5.000.000,00 

c. Beban sewa    Rp. 5.000.000,00 

Sewa dibayar di muka   Rp. 5.000.000,00 

d. Sewa dibayar di muka  Rp. 15.000.000,00 

Beban sewa    Rp. 15.000.000,00 

e. Beban sewa    Rp. 10.000.000,00 

Sewa dibayar di muka   Rp. 10.000.000,00 

19. Transaksi yang terjadi karena suatu pekerjaan yang belum dikerjakan, 

akan tetapi jasanya sudah diterima adalah transaksi . . . 

a. Pendapatan yang masih harus diterima 

b. Utang beban 

c. Pendapatan diterima di muka 

d. Piutang pendapatan 

e. Beban diterima di muka 

20. Pada tanggal 1 Oktober 2010 perusahaan menyewakan sebuah gudang 

untuk masa 1 tahun dan pendapatannya diterima tunai sebesar Rp. 

8.000.000,00. Sampai akhir periode akuntansi masa sewa yang telah 

dijalani senilai Rp. 2.000.000,00. Apabila pencatatannya dilakukan dengan 
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pendekatan pendapatan. Maka, jurnal penyesuaian yang tepat pada tanggal 

31 Desember 2010 adalah . . . 

a. Sewa diterima di muka  Rp. 2.000.000,00 

Pendapatan sewa   Rp. 2.000.000,00 

b. Pendapatan sewa   Rp. 2.000.000,00 

Sewa diterima di muka  Rp. 2.000.000,00 

c. Sewa diterima di muka  Rp. 6.000.000,00 

Kas      Rp. 6.000.000,00 

d. Kas      Rp. 6.000.000,00 

Pendapatan sewa   Rp. 6.000.000,00 

e. Pendapatan sewa   Rp. 6.000.000,00 

Sewa diterima di muka  Rp. 6.000.000,00 

21. Pada tanggal 31 Agustus 2010 diterima pendapatan sewa toko untuk masa 

2 tahun sebesar Rp. 30.000.000,00. Apabila pencatatan dilakukan dengan 

pendekatan utang, jurnal penyesuaian yang tepat pada akhir tahun 2010 

adalah… 

a. Sewa diterima di muka  Rp. 5.000.000,00 

Pendapatan sewa   Rp. 5.000.000,00 

b. Pendapatan sewa   Rp. 5.000.000,00 

Sewa diterima di muka  Rp. 5.000.000,00 

c. Pendapatan sewa   Rp. 25.000.000,00 

Sewa diterima di muka  Rp. 25.000.000,00 

d. Sewa diterima di muka  Rp. 5.000.000,00 

Kas      Rp. 5.000.000,00 

e. Kas      Rp. 25.000.000,00 

Pendapatan sewa   Rp. 25.000.000,00 

22. Pada neraca saldo tanggal 31 Desember 2009 akun piutang usaha 

menunjukkan jumlah debet Rp. 20.000.000,00. Perusahaan memperkirakan 

banyaknya piutang yang tidak dapat tertagih sebesar 4% dari jumlah 

piutang usaha. Jurnal penyesuaian yang tepat untuk ilustrasi diatas adalah… 

a. Kerugian Piutang    Rp. 800.000,00 

Cadangan Kerugian Piutang   Rp 800.000,00 

b. Kerugian Piutang    Rp. 80.000,00 

Cadangan Kerugian Piutang   Rp. 80.000,00 

c. Cadangan Kerugian Piutang  Rp. 800.000,00 

Kerugian Piutang    Rp. 800.000,00 

d. Cadangan Kerugian Piutang  Rp. 80.000,00 

Kerugian Piutang    Rp. 50.000,00 

e. Kerugian Piutang    Rp 880.000,00 

Cadangan kerugian piutang   Rp. 880.000,00 

23. Transaksi yang terjadi karena suatu pekerjaan jasa sudah diselesaikan, 

akan tetapi jasanya belum diterima adalah transaksi . . . 

a. Pendapatan diterima di muka 

b. Utang beban 
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c. Utang pendapatan 

d. Pendapatan yang masih harus diterima 

e. Beban diterima di muka 

24. Jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan bunga yang masih harus 

diterima adalah… 

a. Piutang bunga………………………..xxx 

Kas…………………………………..xxx 

b. Kas…………………………………...xxx 

Pendapatan bunga…………………...xxx 

c. Piutang bunga………………………..xxx 

Pendapatan bunga…………………...xxx 

d. Kas…………………………………...xxx 

Piutang bunga……………………….xxx 

e. Pendapatan bunga……………………xxx 

Kas…………………………………..xxx 

25. Pada tanggal 1 Oktober 2010 perusahaan mendepositkan uang ke bank 

sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan bunga 12% pertahun. Bunga diterima 

setiap 6 bulan sekali yaitu tanggal 1 April dan 1 Oktober. Maka jurnal 

penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2010 adalah… 

a. Pendapatan bunga   Rp. 9.000.000,00 

Pitang bunga    Rp. 9.000.000,00 

b. Piutang bunga   Rp. 9.000.000,00 

Pendapatan bunga   Rp. 9.000.000,00 

c. Piutang bunga   Rp. 2.275.000,00 

Pendapatan bunga   Rp. 2.275.000,00 

d. Pendapatan bunga   Rp. 4.500.000,00 

Piutang bunga    Rp. 4.500.000,00 

e. Piutang bunga   Rp. 4.500.000,00 

Pendapatan bunga   Rp. 4.500.000,00 
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Lampiran 12 

Kunci Jawaban Instrumen Penelitian 

31. A 

32. E 

33. B 

34. C 

35. A 

36. A 

37. E 

38. B 

39. E 

40. A 

41. C 

42. C 

43. D 

44. B 

45. E 

46. A 

47. D 

48. D 

49. C 

50. E 

51. A 

52. A 

53. D 

54. C 

55. E 
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LEMBAR JAWAB INSTRUMEN PENELITIAN 

KOMPETENSI DASAR JURNAL PENYESUAIAN 

Nama :   NIS/ No. Absen :  

Kelas :  Tanggal             :  

 

1. a b c d e 

2. a b c d e 

3. a b c d e 

4. a b c d e  

5. a b c d e 

6. a b c d e 

7. a b c d e 

8. a b c d e 

9. a b c d e 

10. a b c d e 

11. a b c d e 

12. a b c d e 

13. a b c d e 

14. a b c d e 

15. a b c d e 

16. a b c d e 

17. a b c d e 

18. a b c d e 

19. a b c d e 

20. a b c d e 

21. a b c d e 

22. a b c d e 

23. a b c d e 

24. a b c d e 

25. a b c d e 

26. a b c d e 

27. a b c d e 

28. a b c d e 

29. a b c d e 

30. a b c d e 

Lampiran 13 
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Lampiran 14 

 

Daftar Nilai pre test Kelas Eksperimen 

 

NIS NAMA NO 

EKSPERIMEN 

Nilai pre 

test 

11178 A YOGA RAHMA PUTRA E 01 55 

11191 AFIF BURHANI E 02 60 

11199 AHMAD FATONI E 03 60 

11215 ALFIANTI KHASANAH E 04 68 

11217       ALI MAHFUT            E 05 63 

11223 ANDRI HERWASKITO E 06 52 

11243 ASRI WULAN SARI E 07 61 

11270 DEVI CAHYANI  E 08 51 

11271 DEVI KURNIAWATI E 09 65 

11272 DEVI WULANDARI E 10 54 

11275 DEWI YULIA AKHIRIYANI  E 11 72 

11280 DINA MIRLIANA WATI E 12 68 

11281 DITA MARETA FITRIASARI E 13 66 

11282 DIYAN SEPTIATMONEGORO E 14 54 

11378 JOKO SANTOSO E 15 71 

11383 KHOLID BAGUS MUSTAMIRIN E 16 55 

11403 M KHOIRUL ANAM E 17 59 

11411 MAWANG TRI MUHARTO E 18 50 

11417 MIFTACUL ANAM E 19 66 

11419 MUHAMAD NUR FATONI E 20 49 

11420 MUH ANWARI LUTFI E 21 62 

11421 MUH NURUL IKHSAN E 22 63 

11423 MUHAMAD NURIL AKHIYARI E 23 56 

11435 MUHAMAD DWI SURYOLEGO E 24 65 

11450 NAIMATUL AZIZAH E 25 51 

11453 NENI HAYATI E 26 74 

11463 NOVITA KRISTIYANTI E 27 57 

11464 NOVITA RATNA DEVI E 28 71 

 NUNING WIDYANTARI E 29 71 

11465 NUNUNG CAHYATI E 30 80 

11466 NUR AINI E 31 48 

11467 NUR EKA MASFIATUN NIKMAH E 32 66 

11434 NURJANAH E 33 59 
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11475 NURKHAYATI E 34 69 

11589 SRI RAHAYU NINGSIH E 35 63 

11659 SRI ZUNIATI E 36 55 

11596 SUSI SUSANTI E 37 53 

11600 SYARIFUDIN E 38 60 

11602 TATIK SETIYAWATI E 39 61 

11605 TITIK SULISTIYOWATI E 40 70 

11612 TRI ENDANG KAROMAH E 41 57 

11613 TRI MEKARSARI E 42 72 

11618 TRIYASTUSI E 43 69 

11640 WISNU KHOLID INDRA PSP E 44 61 

 ANDI YUDHA P E 45 60 
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Lampiran 15 

 

Daftar Nilai pre test Kelas Kontrol 

NIS NAMA 
NO 

KONTROL 

Nilai 

pre 

test 

11179 AAN KRISTIYANTORO K 01 61 

11192 AFIF SUBHKAN K 02 52 

11200 AHMAD FAUZI K 03 55 

11214 AKMALIA K 04 66 

11218 ALI MUFTADUN K 05 48 

11231 APRILIA NIMAS KUMLA SARI K 06 50 

11234 ARIF IMAM PRASTIYO K 07 50 

11268 DESIMA K 08 55 

11288 DWI HETI APRILIYANI K 09 67 

11290 DWI LESTARI K 10 65 

11291 DWI MARGARETA K 11 50 

11306 ENIDA SALIMATUN NISA K 12 72 

11325 FARID RISTU PAMUNGKAS K 13 71 

11336 GALANG HUDAYA PUTRA  K 14 66 

11347 HERU ANGGARA K 15 55 

11363 INDAH AGUS SETIAWAN K 16 74 

11661 IRWAN NUR AFANDI K 17 60 

11654 MAILIDA SETYO AJIATI K 18 62 

11416 MELISA NAJIHAH K 19 74 

11424 MOHAMAD SODOQIN AL AZIZ K 20 53 

11428 MOHAMAD AMIR AMRONI K 21 74 

11437 MOHAMAD KASBI MUZAK K 22 65 

11439 MOHAMAD NAIN MUNDAKHIR K 23 55 

11447 MUSTPIDAH K 24 53 

11449 NAILI SUHADA K 25 71 

11481 NURUL ISTIANA K 26 70 

11482 NURUL JAMILAH K 27 80 

11471 PIPIT ANDREAS WULANDARI K 28 66 

11493 PRADITA NOVIANI K 29 67 

11502 PUTRI AMIN AMINAH K 30 69 

11490 ROBIN K 31 70 

11564 SUTI MUKNISOTUL WARO K 32 56 

11573 SITI NUR LAELA K 33 62 

11583 SRI DIANAWATI K 34 72 

11585 SRI NURWATI K 35 51 
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11586 SRI PUJIATI K 36 45 

11590 SRI RUBIANINGSIH K 37 57 

11559 SARIF HIDAYAT K 38 62 

11621 ULFA KOMSI YULIATI K 39 64 

11622 ULFA MUSTANGANDAH K 40 77 

11623 ULFI NUR MIFTAKUL JANAH K 41 66 

11624 ULIN NUHA K 42 65 

11625 UMI CHASANAH K 43 46 

11626 UMI FADILAH K 44 51 

 ANDI K 45 59 
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Lampiran 16 

Daftar Nilai post test Kelas Eksperimen 

 

NIS NAMA NO 

EKSPERIMEN 

Nilai 

post test 

11178 A YOGA RAHMA PUTRA E 01 65 

11191 AFIF BURHANI E 02 76 

11199 AHMAD FATONI E 03 81 

11215 ALFIANTI KHASANAH E 04 71 

11217       ALI MAHFUT            E 05 75 

11223 ANDRI HERWASKITO E 06 65 

11243 ASRI WULAN SARI E 07 86 

11270 DEVI CAHYANI  E 08 72 

11271 DEVI KURNIAWATI E 09 73 

11272 DEVI WULANDARI E 10 82 

11275 DEWI YULIA AKHIRIYANI  E 11 71 

11280 DINA MIRLIANA WATI E 12 85 

11281 DITA MARETA FITRIASARI E 13 77 

11282 DIYAN SEPTIATMONEGORO E 14 81 

11378 JOKO SANTOSO E 15 79 

11383 KHOLID BAGUS MUSTAMIRIN E 16 73 

11403 M KHOIRUL ANAM E 17 75 

11411 MAWANG TRI MUHARTO E 18 87 

11417 MIFTACUL ANAM E 19 80 

11419 MUHAMAD NUR FATONI E 20 71 

11420 MUH ANWARI LUTFI E 21 79 

11421 MUH NURUL IKHSAN E 22 80 

11423 MUHAMAD NURIL AKHIYARI E 23 82 

11435 MUHAMAD DWI SURYOLEGO E 24 85 

11450 NAIMATUL AZIZAH E 25 82 

11453 NENI HAYATI E 26 74 

11463 NOVITA KRISTIYANTI E 27 77 

11464 NOVITA RATNA DEVI E 28 90 

 NUNING WIDYANTARI E 29 71 

11465 NUNUNG CAHYATI E 30 82 

11466 NUR AINI E 31 77 

11467 NUR EKA MASFIATUN NIKMAH E 32 75 

11434 NURJANAH E 33 73 

11475 NURKHAYATI E 34 88 
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11589 SRI RAHAYU NINGSIH E 35 83 

11659 SRI ZUNIATI E 36 71 

11596 SUSI SUSANTI E 37 72 

11600 SYARIFUDIN E 38 83 

11602 TATIK SETIYAWATI E 39 87 

11605 TITIK SULISTIYOWATI E 40 90 

11612 TRI ENDANG KAROMAH E 41 88 

11613 TRI MEKARSARI E 42 83 

11618 TRIYASTUSI E 43 82 

11640 WISNU KHOLID INDRA PSP E 44 89 

 ANDI YUDHA P E 45 75 
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Lampiran 17 

Daftar Nilai post test Kelas Kontrol 

NIS NAMA 
NO 

KONTROL 

Nilai post 

test 

11179 AAN KRISTIYANTORO K 01 60 

11192 AFIF SUBHKAN K 02 76 

11200 AHMAD FAUZI K 03 80 

11214 AKMALIA K 04 84 

11218 ALI MUFTADUN K 05 72 

11231 APRILIA NIMAS KUMLA SARI K 06 71 

11234 ARIF IMAM PRASTIYO K 07 71 

11268 DESIMA K 08 80 

11288 DWI HETI APRILIYANI K 09 52 

11290 DWI LESTARI K 10 64 

11291 DWI MARGARETA K 11 71 

11306 ENIDA SALIMATUN NISA K 12 84 

11325 FARID RISTU PAMUNGKAS K 13 62 

11336 GALANG HUDAYA PUTRA  K 14 80 

11347 HERU ANGGARA K 15 61 

11363 INDAH AGUS SETIAWAN K 16 72 

11661 IRWAN NUR AFANDI K 17 72 

11654 MAILIDA SETYO AJIATI K 18 74 

11416 MELISA NAJIHAH K 19 72 

11424 MOHAMAD SODOQIN AL AZIZ K 20 55 

11428 MOHAMAD AMIR AMRONI K 21 85 

11437 MOHAMAD KASBI MUZAK K 22 72 

11439 MOHAMAD NAIN MUNDAKHIR K 23 67 

11447 MUSTPIDAH K 24 74 

11449 NAILI SUHADA K 25 67 

11481 NURUL ISTIANA K 26 60 

11482 NURUL JAMILAH K 27 71 

11471 PIPIT ANDREAS WULANDARI K 28 68 

11493 PRADITA NOVIANI K 29 67 

11502 PUTRI AMIN AMINAH K 30 62 

11490 ROBIN K 31 66 

11564 SUTI MUKNISOTUL WARO K 32 77 

11573 SITI NUR LAELA K 33 72 

11583 SRI DIANAWATI K 34 73 

11585 SRI NURWATI K 35 77 

11586 SRI PUJIATI K 36 55 
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11590 SRI RUBIANINGSIH K 37 58 

11559 SARIF HIDAYAT K 38 66 

11621 ULFA KOMSI YULIATI K 39 76 

11622 ULFA MUSTANGANDAH K 40 72 

11623 ULFI NUR MIFTAKUL JANAH K 41 78 

11624 ULIN NUHA K 42 80 

11625 UMI CHASANAH K 43 86 

11626 UMI FADILAH K 44 73 

 ANDI K 45 77 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN METODE CERAMAH 

BERVARIASI 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/ Semester : XI/ 2 

Perteuan Ke- : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (90 menit) 

Standart Kompetensi : Memahami Penyusunan Siklus Akuntansi Perusahaan 

Jasa 

Kompetensi Dasar : Membuat Ikhtisar Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa 

(Jurnal Penyesuaian) 

 

I. Indikator :  

1. Mengidentifikasikan macam-macam ayat penyesuaian. 

2. Menyusun ayat jurnal penyesuaian ke jurnal penyesuaian. 

II. Tujuan pembelajaran: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peseta didik dapat: 

1. Menyebutkan macam-macam ayat jurnal penyesuaian. 

2. Membuat ayat jurnal penyesuaian ke jurnal penyesuaian. 

III. Materi pembelajaran: 

1. Pengertian dan tujuan jurnal penyesuaian. 

2. Macam-macam Jurnal Penyesuaian yang ada di perusahaan jasa: 

a. Pendapatan yang akan diterima/ piutang. 

b. Beban yang masih harus dibayar/ utang beban. 

c. Pendapatan diterima dimuka/ utang pendapatan. 

d. Beban yang dibayar dimuka/ piutang beban. 

e. Penyusutan aktiva tetap. 

f. Beban pemakaian perlengkapan. 

g. Kerugian piutang.

Lampiran 18 
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IV. KKM:  

1. KKM Mapel Ekonomi : 70 

2. KKM K.D membuat ikhtisar akuntansi perusahaan jasa (jurnal 

penyesuaian) : 68 

V. Stategi pembelajaran: 

Metode  : Ceramah bervariasi, tanya jawab dan pemberian tugas 

Pendekatan  : Konstektual  

VI. Langkah-langkah Kegiatan: 

Pertemuan 

ke- 

Tahap 

Pembelajaran 
Rincian kegiatan 

Waktu 

(menit) 

1 Pendahuluan  1. Guru memberikan apersepsi 

dan mempresensi peserta 

didik. 

2. Guru menyampaikan materi 

pembelajaran atau 

permasalahan kepada siswa 

sesuai dengan kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

3. Guru menjelaskan secara 

singkat tentang jurnal 

penyesuaian dengan media 

papan tulis dan metode 

ceramah. 

10 

 Kegiatan inti 1. Guru memberikan pre-test 

kepada siswa secara 

individual. 

2. Guru membahas jawaban 

dari soal pre test yang 

diberikan pada siswa. 

75 
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3. Guru memberikan 

menerangkan tentang soal 

yang telah dikerjakan oleh 

siswa. 

 Penutup  1. Guru menyimpulkan apa 

yang telah dibahas dalam 

proses pembelajaran. 

10 

 

VII. Sumber/ Alat Bantu: 

Sumber: 

1. Buku “Prinsip-Prinsip Akuntansi 1 SMA Kelas XI”. Pengarang : 

Kardiman dkk, penerbit Yudistira (2009) 

2. LKS KREATIF mapel Ekonomi untuk Kelas 2b SMA/MA 

Alat Bantu: 

1. White board 

2. Spidol 

3. Materi Jurnal penyesuaian. 

 

VIII. Penilaian: 

Prosedur penilaian: 

a. Penilaian Kognitif 

Teknik: Test Tertulis 

Bentuk: Pre-Test dan Post Test dalam bentuk pilihan ganda. 

b. Penilaian Afektif 

Teknik: Observasi 

Bentuk: Pengamatan Terhadap Keaktifan siswa secara individu dan  

cara berdiskusi dalam kelompok dan forum diskusi kelas meliputi 

cara mengemukakan pendapat dan cara menyanggah pendapat 

anggota forum diskusi. 

c. Penilaian Psikomotor 

Teknik: Pertanyaan lisan, tertulis serta observasi 
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Bentuk: Latihan Soal Test Tertulis dan Pertanyaan Lisan 

IX. Instrumen Penilaian: Terlampir. 

 

purwodadi, ......................2011 

Peneliti, 

 

 

Ilham Joko Saputra 

7101407058 

Guru Mata Pelajaran Akuntansi 

 

 

Yus Marlena, S.Pd. 

197407022005012001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

METODE CERAMAH BERVARIASI 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/ Semester : XI/ 2 

Perteuan Ke- : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (90 menit) 

Standart Kompetensi : Memahami Penyusunan Siklus Akuntansi Perusahaan 

Jasa 

Kompetensi Dasar : Membuat Ikhtisar Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa 

(Jurnal Penyesuaian) 

 

I. Indikator :  

1. Mengidentifikasikan macam-macam ayat penyesuaian. 

2. Menyusun ayat jurnal penyesuaian ke jurnal penyesuaian. 

II. Tujuan pembelajaran: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peseta didik dapat: 

1. Menyebutkan macam-macam ayat jurnal penyesuaian. 

2. Membuat ayat jurnal penyesuaian ke jurnal penyesuaian. 

III. Materi pembelajaran: 

1. Pengertian dan tujuan jurnal penyesuaian. 

2. Macam-macam Jurnal Penyesuaian yang ada di perusahaan jasa: 

a. Pendapatan yang akan diterima/ piutang. 

b. Beban yang masih harus dibayar/ utang beban. 

c. Pendapatan diterima dimuka/ utang pendapatan. 

d. Beban yang dibayar dimuka/ piutang beban. 

e. Penyusutan aktiva tetap. 

f. Beban pemakaian perlengkapan. 

g. Kerugian piutang.
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IV. KKM:  

1. KKM Mapel Ekonomi : 70 

2. KKM K.D membuat ikhtisar akuntansi perusahaan jasa (jurnal 

penyesuaian) : 68 

V. Stategi pembelajaran: 

Metode  : Ceramah bervariasi, tanya jawab dan pemberian tugas 

Pendekatan  : Konstektual 

VI.  Langkah-langkah Kegiatan: 

Pertemuan 

ke- 

Tahap 

Pembelajaran 
Rincian kegiatan 

Waktu 

(menit) 

1 Pendahuluan  1. Guru memberikan apersepsi 

dan mempresensi peserta 

didik. 

2. Guru menyampaikan materi 

pembelajaran atau 

permasalahan kepada siswa 

sesuai dengan kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

3. Guru menjelaskan secara 

singkat tentang kegiatan 

pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya. 

4. Guru memberikan 

pertanyaan singkat utuk 

mengingatkan kepada siswa 

tentang apa yang telah 

dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. 

5 
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 Kegiatan inti 1. Guru menerangkan kepada 

siswa tetntang materi jurnal 

penyesuaian yang belum 

disampaikan pada pertemuan 

sebelumnya. 

2. Guru memberikan contoh 

soal pada siswa tentang 

jurnal penyesuaian. 

3. Kemudian guru memberikan 

Post-test kepada siswa secara 

individual untuk memperoleh 

nilai akhir. 

4. Jumlah skor masing-masing 

individu dijumlahkan 

kemudian dibagi dengan 

jumlah individu sehingga 

didapat nilai rata-rata setiap 

kelompok.  

85 

 Penutup  1. Guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Dan 

memberikan semangat 

kepada siswa untuk terus 

belajar untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar 

siswa secara maksimal. Salah 

satunya dengan belajar secara 

berkelompok. 

5 
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VII. Sumber/ Alat Bantu: 

Sumber: 

1. Buku “Prinsip-Prinsip Akuntansi 1 SMA Kelas XI”. Pengarang : 

Kardiman dkk, penerbit Yudistira (2009) 

2. LKS KREATIF mapel Ekonomi untuk Kelas XI SMA/MA 

Alat Bantu: 

1. White board 

2. Spidol 

3. Materi Jurnal penyesuaian 

VIII. Penilaian: 

Prosedur penilaian: 

a. Penilaian Kognitif 

Teknik: Test Tertulis 

Bentuk: Pre-Test dan Post Test dalam bentuk pilihan ganda. 

b. Penilaian Afektif 

Teknik: Observasi 

Bentuk: Pengamatan Terhadap Keaktifan siswa secara individu dan  

cara berdiskusi dalam kelompok dan forum diskusi kelas meliputi 

cara mengemukakan pendapat dan cara menyanggah pendapat 

anggota forum diskusi. 

c. Penilaian Psikomotor 

Teknik: Pertanyaan lisan, tertulis serta observasi 

Bentuk: Latihan Soal Test Tertulis dan Pertanyaan Lisan 

IX. Instrumen Penilaian: Terlampir. 

 

Purwodadi, ......................2011 

Peneliti, 

 

Ilham Joko Saputra 

7101407058 

Guru Mata Pelajaran Akuntansi 

 

 

Yus Marlena, S.Pd. 

197407022005012001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

METODE JIGSAW 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/ Semester : XI/ 2 

Perteuan Ke- : 1 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (90 menit) 

Standart Kompetensi : Memahami Penyusunan Siklus Akuntansi Perusahaan 

Jasa 

Kompetensi Dasar : Membuat Ikhtisar Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa 

(Jurnal Penyesuaian) 

 

I. Indikator :  

1. Mengidentifikasikan macam-macam ayat penyesuaian. 

2. Menyusun ayat jurnal penyesuaian ke jurnal penyesuaian. 

II. Tujuan pembelajaran: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peseta didik dapat: 

1. Menyebutkan macam-macam ayat jurnal penyesuaian. 

2. Membuat ayat jurnal penyesuaian ke jurnal penyesuaian. 

III. Materi pembelajaran: 

1. Pengertian dan tujuan jurnal penyesuaian. 

2. Macam-macam Jurnal Penyesuaian yang ada di perusahaan jasa: 

a. Pendapatan yang akan diterima/ piutang. 

b. Beban yang masih harus dibayar/ utang beban. 

c. Pendapatan diterima dimuka/ utang pendapatan. 

d. Beban yang dibayar dimuka/ piutang beban. 

e. Penyusutan aktiva tetap. 

f. Beban pemakaian perlengkapan. 

g. Kerugian piutang.

Lampiran 19 
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IV. KKM:  

1. KKM Mapel Ekonomi : 70 

2. KKM K.D membuat ikhtisar akuntansi perusahaan jasa (jurnal 

penyesuaian) : 68 

V. Stategi pembelajaran: 

Model  : Kooperatif tipe Jigsaw 

Pendekatan  : kelompok 

Metode   : Kooperatif dan diskusi 

VI.  Langkah-langkah Kegiatan: 

Pertemuan 

ke- 

Tahap 

Pembelajaran 
Rincian kegiatan 

Waktu 

(menit) 

1 Pendahuluan  1. Guru memberikan apersepsi 

dan mempresensi peserta 

didik. 

2. Guru menyampaikan materi 

pembelajaran atau 

permasalahan kepada siswa 

sesuai dengan kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

3. Guru menjelaskan secara 

singkat tentang jurnal 

penyesuaian 

 

10 

 Kegiatan inti 1. Guru memberikan pre-test 

kepada siswa secara 

individual untuk memperoleh 

skor awal, sebelum 

ditempatkan pada kelompok 

Jigsaw. 

70 
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2. Guru membentuk beberapa 

kelompok yang disebut 

“kelompok asal” dan 

kemudian siswa juga 

menyusun “kelompok ahli” 

yang terdiri dari perwakilan 

“kelompok asal” untuk 

belajar dan/atau memecahkan 

masalah yang spesifik.  

Setiap kelompok terdiri dari 

4-5 siswa. 

3. Siswa berkumpul di 

kelompok asal dan masing-

masing mendapatkan tugas 

yang berbeda. 

4. Setiap siswa dengan bagian 

tugas yang sama berkumpul 

dalam kelompok ahli, untuk 

membahas materi yang 

diberikan dan berdiskusi 

sesuai dengan pembagian 

tugas yang ada. 

5. Guru memfasilitasi siswa 

dalam membuat rangkuman, 

mengarahkan dan 

memberikan penegasan pada 

materi pembelajaran yang 

akan di diskusikan dipelajari. 

6. Setelah siswa selesai 

berdiskusi guru memberikan 

tugas kepada siswa untuk 
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membuat rangkuman tentang 

apa yang telah diskusikan 

dengan kelompok ahlinya 

dan membuat  rangkuman 

tersebut dalam bentuk tulisan 

atau catatan untuk di 

presentasikan di depan kelas 

dan menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh guru.  

 Penutup  1. Guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran sementara dan 

memberikan tugas bagi tiap-

tiap anggota kelompok ahli 

baik secara individu maupun 

kelompok: 

a. Untuk tugas individu 

siswa mengerjakan 

latihan-latian soal pre-test 

yang pada awal kegiatan 

pembelajaran beserta 

pembahasannya sesuai 

dengan pembagian materi 

yang ada dalam setiap 

kelompok ahli. 

b. Untuk tugas kelompok, 

setiap kelompok 

diwajibkan untuk 

membuat rangkuman 

tentang materi yang telah 

didiskusikan. 

10 
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VII. Sumber/ Alat Bantu: 

Sumber: 

1. Buku “Prinsip-Prinsip Akuntansi 1 SMA Kelas XI”. Pengarang : 

Kardiman dkk, penerbit Yudistira (2009) 

2. LKS KREATIF mapel Ekonomi untuk Kelas XI SMA/MA 

Alat Bantu: 

1. White board 

2. Spidol 

VIII. Penilaian: 

Prosedur penilaian: 

a. Penilaian Kognitif 

Teknik: Test Tertulis 

Bentuk: Pre-Test dan Post Test dalam bentuk pilihan ganda. 

b. Penilaian Afektif 

Teknik: Observasi 

Bentuk: Pengamatan Terhadap Keaktifan siswa secara individu dan  cara 

berdiskusi dalam kelompok dan forum diskusi kelas meliputi cara 

mengemukakan pendapat dan cara menyanggah pendapat anggota forum 

diskusi. 

c. Penilaian Psikomotor 

Teknik: Pertanyaan lisan, tertulis serta observasi 

Bentuk: Latihan Soal Test Tertulis dan Pertanyaan Lisan 

IX. Instrumen Penilaian: Terlampir. 

 

Purwodadi, ......................2011 

Peneliti, 

 

 

Ilham Joko Saputra 

7101407058 

Guru Mata Pelajaran Akuntansi 

 

 

 

Yus Marlena, S.Pd. 

197407022005012001 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

METODE JIGSAW 

Mata Pelajaran : Ekonomi 

Kelas/ Semester : XI/ 2 

Perteuan Ke- : 2 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit (90 menit) 

Standart Kompetensi : Memahami Penyusunan Siklus Akuntansi Perusahaan 

Jasa 

Kompetensi Dasar : Membuat Ikhtisar Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa 

(Jurnal Penyesuaian) 

 

I. Indikator :  

1. Mengidentifikasikan macam-macam ayat penyesuaian. 

2. Menyusun ayat jurnal penyesuaian ke jurnal penyesuaian. 

II. Tujuan pembelajaran: 

Setelah mengikuti pembelajaran ini peseta didik dapat: 

1. Menyebutkan macam-macam ayat jurnal penyesuaian. 

2. Membuat ayat jurnal penyesuaian ke jurnal penyesuaian. 

III. Materi pembelajaran: 

1. Pengertian dan tujuan jurnal penyesuaian. 

2. Macam-macam Jurnal Penyesuaian yang ada di perusahaan jasa: 

a. Pendapatan yang akan diterima/ piutang. 

b. Beban yang masih harus dibayar/ utang beban. 

c. Pendapatan diterima dimuka/ utang pendapatan. 

d. Beban yang dibayar dimuka/ piutang beban. 

e. Penyusutan aktiva tetap. 

f. Beban pemakaian perlengkapan. 

g. Kerugian piutang. 

IV. KKM:  

1. KKM Mapel Ekonomi : 70 
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2. KKM K.D membuat ikhtisar akuntansi perusahaan jasa (jurnal 

penyesuaian) : 68 

V. Stategi pembelajaran: 

Model  : Kooperatif tipe JIGSAW 

Pendekatan  : kelompok 

Metode   : Kooperatif dan diskusi 

VI.  Langkah-langkah Kegiatan: 

Pertemuan 

ke- 

Tahap 

Pembelajaran 
Rincian kegiatan 

Waktu 

(menit) 

2 Pendahuluan  1. Guru memberikan apersepsi 

dan mempresensi peserta 

didik. 

2. Guru menyampaikan materi 

pembelajaran atau 

permasalahan kepada siswa 

sesuai dengan kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

3. Guru menjelaskan secara 

singkat tentang kegiatan 

pembelajaran pada 

pertemuan sebelumnya. 

4. Guru memberikan 

pertanyaan singkat utuk 

mengingatkan kepada siswa 

tentang apa yang telah 

dipelajari pada pertemuan 

sebelumnya. 

5 

 Kegiatan inti 1. Guru mempersilahkan siswa 

untuk mempersiapkan tugas 

presentasi yang telah 

75 
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diberikan pada pertemuan 

sebelumnya. 

2. Guru mempersilahkan siswa 

untuk berkumpul pada 

kelompok Jigsaw (dalam 

“kelompok ahli” yang 

sebelumnya telah dibentuk. 

3. Guru memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

berdiskusi sebentar denagan 

anggota “kelompok ahli” 

untuk lebih memahami 

materi yang telah 

didiskusikan pada pertemuan 

sebelumnya. 

4. Guru mempersilahkan siswa 

untuk kembali pada 

“kelompok asal” untuk 

membahas materi yang telah 

didiskusikan sebelumnya di 

“kelompok ahli”, siswa 

melakukan diskusi dan 

mengutarakan pendapatnya 

kepada teman satu kelompok 

asal. Setiap siswa memiliki 

tanggung jawab penuh atas 

materi yang telah 

didiskusikan sebelumnya dari 

“kelompok ahli” untuk 

dijelaskan pada teman-

temannya yang ada dalam 
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“kelompok asal”. 

5. Setelah semua materi  selesai 

didiskusikan, guru 

memberikan soal Pre-Test 

untuk didiskusikan dengan 

teman-teman yang tergabung 

dalam”kelompok asal”. 

6.  guru mempersilahkan siswa 

untuk kembali pada posisi 

duduk secara individual. 

Kemudian guru memberikan 

Post-test kepada siswa secara 

individual untuk memperoleh 

nilai akhir. 

5. Guru memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok berdasarkan 

perolehan nilai peningkatan 

hasil belajar individual dari 

skor dasar ke skor kuis 

berikutnya. 

6. Jumlah skor masing-masing 

individu dijumlahkan 

kemudian dibagi dengan 

jumlah individu sehngga 

didapat nilai rata-rata setiap 

kelompok. Setelah diketahui 

hasilnya, guru memberikan 

penghargaan kepada 

kelompok Great Teams dan 

Super Teams. 
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 Penutup  1. Guru menyimpulkan hasil 

pembelajaran. Dan 

memberikan semangat 

kepada siswa untuk terus 

belajar untuk dapat 

meningkatkan hasil belajar 

siswa secara maksimal. Salah 

satunya dengan belajar secara 

berkelompok. 

10 

 

VII. Sumber/ Alat Bantu: 

Sumber: 

1. Buku “Prinsip-Prinsip Akuntansi 1 SMA Kelas XI”. Pengarang : 

Kardiman dkk, penerbit Yudistira (2009) 

2. LKS KREATIF mapel Ekonomi untuk Kelas XI SMA/MA 

Alat Bantu: 

1. White board 

2. Spidol 

VIII. Penilaian: 

Prosedur penilaian: 

a. Penilaian Kognitif 

Teknik: Test Tertulis 

Bentuk: Pre-Test dan Post Test dalam bentuk pilihan ganda. 

b. Penilaian Afektif 

Teknik: Observasi 

Bentuk: Pengamatan Terhadap Keaktifan siswa secara individu dan  cara 

berdiskusi dalam kelompok dan forum diskusi kelas meliputi cara 

mengemukakan pendapat dan cara menyanggah pendapat anggota forum 

diskusi. 

c. Penilaian Psikomotor 

Teknik: Pertanyaan lisan, tertulis serta observasi 
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Bentuk: Latihan Soal Test Tertulis dan Pertanyaan Lisan 

IX. Instrumen Penilaian: Terlampir. 

 

 

Purwodadi, ......................2011 

Peneliti, 

 

Ilham Joko Saputra 

7101407058 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guru Mata Pelajaran Akuntansi 

 

 

Yus Marlena, S.Pd. 

197407022005012001 
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Lampiran 20 

DAFTAR SKRIPSI 

No. Nama Judul Variabel 

1. Ikah Apriyani Study komparasi antara metode 

kooperatif tipe Jigsaw dengan metode 

tanya jawab dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar ekonomi 

materi pokok permintaan, penawaran, 

dan harga keseimbangan pada siswa 

kelas X semester I SMA Negeri 1 

Bantarkawung tahun pelajaran 2006-

2007 

1. Variabel bebas disebut 

dengan kelas eksperimen, 

dengan menggunakan 

metode pembelajaran 

Jigsaw 

2. Variabel dengan kelas 

kontrol menggunakan 

metode Tanya jawab. 

2. Mika Efektivitas Penggunaan Metode 

Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

(Student Teams Achievement 

Division) Menggunakan Media VCD 

dengan Metode Pembelajaran 

Ceramah Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Mata Pelajaran akuntansi Kelas 

XI IPS Semester 1 SMA Negeri 1 

Pegandon Kabupaten Kendal Tahun 

Pelajaran 2010/2011 

1. Variabel bebas (X) 

disebut dengan kelas 

eksperimen, dengan 

menggunakan metode 

pembelajaran STAD 

2. Variabel terikat (Y) Hasil 

belajar siswa pokok 

bahasan persamaan dasar 

akuntansi. 

 

 

 

 


