
 

 

 

ABSTRAK 

PERBEDAAN HASIL BELAJAR AKUNTANSI BIAYA DENGAN  

PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD DAN PEMBELAJARAN 

CTL PADA SISWA KELAS XII AK SMK NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG 

TAHUN 2011 – 2012 

Oleh 

Suhartati 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berupa (1) apakah ada perbedaan 

hasil belajar siswa yang dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD dan pembelajaran CTL, (2) apakah ada perbedaan hasil belajar siswa 

dengan tingkat kemampuan awal, (3) apakah ada interaksi antara metode 

pembelajaran yang digunakan dengan tingkat kemampuan awal siswa, dan (4) 

pembelajaran mana yang lebih efektif antara kooperatif tipe STAD dengan CTL 

untuk mata pelajaran akuntansi biaya.  Metode yang digunakan yaitu eksperimen 

semu dengan memberikan perlakuan pada dua kelas yang berbeda.  Satu kelas 

menggunakan pembelajaran STAD dan satu kelas lainnya menggunakan CTL 

dengan memperhatikan kemampuan awal siswa.  Rancangan yang digunakan 

yaitu 2 x 3 dan analisis data menggunakan Varian dua jalur dengan disain 

faktorial dan analisis efektivitas.  Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) 

terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran CTL, (2) terdapat 

perbedaan hasil belajar siswa dengan tingkat kemampuan awal, (3) terdapat 



 

 

interaksi antara metode yang digunakan dan tingkat kemampuan awal siswa 

dalam mempengaruhi prestasi belajar, dan (4) pembelajaran CTL lebih efektif 

untuk digunakan untuk meningkatkan hasil belajara mata pelajaran akuntansi 

biaya.  Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa (1) terdapat perbedaan 

rata-rata hasil belajar yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dan pembelajaran CTL dengan memperhatikan kemampuan awal siswa 

dan (2) Pembelajaran CTL lebih efektif digunakan untuk meningkatkan hasil 

belajar mata pelajaran akuntansi biaya daripada pembelajaran STAD.  

Kata Kunci : pembelajaran STAD, pembelajaran CTL, keefektivitasan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

DIFFERENCE OF COST ACCOUNTING RESULT OF STUDENT LEARNING 

WITH THE  STAD AND CTL COOPERATIVE LEARNING BY PAYING 

ATTENTION TO EARLY ABILITY AT CLASS OF XII AK SMKN 1 

BANDAR LAMPUNG IN 2011/2012 

By 

Suhartati 

 

The problems of this research are the form of (1) whether there is mean difference 

of cost accounting result of student learning with the stad and CTL cooperative 

learning? (2) whether there is mean difference of cost accounting result of student 

learning with paying attention to early ability? (3) whether there is interaction 

between learning method with the student early ability?, and (4) which learning 

method is more effective between the stad and CTL cooperative learning for the 

subject of cost accounting.  Method of Quasy experiment was used to proving the 

research problems by giving treatment at two different class. One class by the 

STAD learning and the other one class by the CTL learning with paying attention 

to student early ability. The experiment and analysis design that was conducted is 

2x3 with two way Variant analyse designedly factorial and effectiveness.  Result 

of the research indicate that (1) there are mean difference of cost accounting result 

of student learning with the stad and CTL cooperative learning, (2) there are mean 

difference of cost accounting result of student learning based on paying attention 

to ability of early student, (3) there are interaction between learning method with 

the student early ability for effected to cost accounting result of student learning, 



 

 

and (4) CTL learning method more effective to be used to increase result of cost 

accounting subject.  The conclution to inferential analysis indicated that (1) there 

are mean difference of cost accounting result of student learning with the stad and 

CTL cooperative learning by paying attention to student early ability and (2) the 

CTL learning method more effective to be used to increase result of cost 

accounting subject than STAD learning. 

 

Keyword : STAD learning, CTL learning, effectiveness 
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