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Tujuan mempelajari akuntansi di SMK adalah untuk membekali siswa 

dengan berbagai kompetensi dasar agar peserta didik menguasai konsep dasar 

untuk kepentingan melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun terjun ke dunia kerja. 

Salah satu pokok bahasan yang dipelajari di SMK kelas XI Akuntansi adalah 

mengelola kartu utang dan piutang pada pokok bahasan ini menuntut siswa untuk 

menganalisis antara kartu utang dan piutang. Hasil observasi awal di SMK PGRI 

Tegal diperoleh data pembelajaran akuntansi pada pokok bahasan ini hasil belajar 

siswa masih belum optimal. Permasalahan di kelas XI Akuntansi 2 SMK PGRI 

Tegal yaitu 63,16% siswa belum tuntas pada materi mengelola kartu utang dan 

47,62% siswa belum tuntas pada materi mengelola kartu piutang. Selain hasil 

belajar siswa belum tuntas aktivitas belajar siswa sanagt kurang dibandingkan 

kelas XI Akuntansi-1. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok 

bahasan mengelola kartu utang dan piutang maka dilakukan penelitian tindakan 

kelas dengan menerapkan model pembelajaran snowball throwing. 

Subjek penelitian ini adalah kelas XI Akuntansi 2 SMK PGRI Tegal 

Tahun ajaran 2009/2010. Fokus yang diamati adalah siswa dan guru. Pelaksanaan 

dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari dua siklus. Siklus pertama dan 

kedua meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Instrument 

penelitian ini menggunakan soal pos tes yang dikerjakan siswa kelas XI 

Akuntansi 2 pada setiap akhir siklus, dan angket tanggapan siswa mengenai model 

pembelajaran snowball throwing.    

Hasil penelitian pada siklus I diperoleh rata-rata hasil belajar kognitif 

dengan ketuntasan klasikal 66,67% sedangkan pada siklus II dengan ketuntasan 

klasikal 85,71%.  Aktivitas guru pada siklus I 73,68% dengan kriteria baik dan 

pada siklus II 78,95% dengan kriteria baik pula. Penilaian sikap siswa meliputi 

aspek psikomotorik dan afektif. Nilai psikomotorik siswa pada siklus I 65,62% 

dan pada siklus II meningkat yaitu 67,83%. Sedangkan  nilai afektif siswa pada 

siklus I adalah 66,55% dan siklus II adalah 70,12%.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan ada peningkatan 

hasil belajar siswa kelas XI Akuntansi 2 SMK PGRI Tegal pada pokok bahasan 

mengelola kartu utang dan piutang setelah pelaksanaan siklus II melalui model 

pembelajaran snowball throwing. Saran yang dapat diberikan adalah bagi semua 

guru hendaknya dapat menerapkan model pembelajaran snowball throwing, selain 

dengan variasi model pembelajan guru dapat memberikan penjelasan materi 

dengan menggunakan alat peraga atau media selama sarana dan prasarana di 

sekolah mendukung sehingga dalam menjelaskan materi tidak memerlukan waktu 

yang banyak.   


