
EFEKTIVITAS HASIL BELAJAR SISWA YANG
PEMBELAJARANNYA MENGGUNAKAN MODEL CONCEPT

MAPPING DAN MAKE A MATCH DENGAN MEMPERHATIKAN
MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI

SISWA KELAS XI SMA NEGERI 2 GEDONGTATAAN TAHUN
PELAJARAN 2015/2016

(Skripsi)

Oleh

KUNTI WIJAYANTI

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2016



ABSTRAK

EFEKTIVITAS HASIL BELAJAR SISWA YANG
PEMBELAJARANNYA MENGGUNAKAN MODEL CONCEPT

MAPPING DAN MAKE A MATCH DENGAN MEMPERHATIKAN
MINAT BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN AKUNTANSI

SISWA KELAS XI SMA NEGERI 2 GEDONGTATAAN TAHUN
PELAJARAN 2015/2016

Oleh

KUNTI WIJAYANTI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar akuntansi dan
pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan minat belajar terhadap hasil
belajar akuntansi. Metode yang digunakan adalah penelitian eksperimen semu
dengan pendekatan komparatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa
kelas XI SMA N 2 Gedongtataan Tahun pelajaran 2015/2016 dan sampel 61
siswa yang ditentukan dengan teknik cluster random sampling , Uji hipotesis
menggunakan Analisis Varians Dua Jalan (ANAVA) dan T- test dua sampel
independen. Berdasarkan analisis data diperoleh bahwa 1) Terdapat perbedaan
antara hasil belajar akuntansi model Concept Mapping dengan Make A Match 2)
Hasil belajar akuntansi menggunakan model Concept Mapping lebih tinggi
dibandingkan Make A Match pada siswa yang memiliki minat tinggi 3) Hasil
belajar akuntansi menggunakan model Concept Mapping lebih rendah
dibandingkan Make A Match pada siswa yang memiliki minat rendah 4) Ada
pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan minat belajar terhadap hasil
belajar akuntansi.

Kata Kunci : concept mapping, hasil belajar, make a match, minat belajar
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ابِِرْین الَِة إِنَّ هللاَ َمَع الصَّ ْبِر َو الصَّ َھا الَِّذْیَن آَمُنوا اْسَتِعْیُنْوا بِالصَّ َیا أَیُّ
“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan dengan sabar
dan shalat; sesung-guhnya Allah adalah beserta orang-orang yang sabar”

(QS. Al-Baqarah :153)

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow”
(Albert Einstein)
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar untuk pembangunan bangsa. Maju

tidaknya suatu bangsa tergantung pada kualitas pendidikan yang ada pada

bangsa itu sendiri. Jika pendidikan berkualitas baik, maka sangat besar

kemungkinan bahwa negara tersebut akan mengalami kemajuan. Begitu pula

sebaliknya, jika pendidikan berkualitas buruk, bisa dipastikan bahwa negara

tersebut tidak akan mampu bersaing dengan negara lainnya. Untuk bisa

memajukan bangsa ini diperlukan para generasi penerus bangsa yang

mumpuni, siap untuk bersaing di era globalisasi ini, dan dapat memberi

perubahan bangsa menuju kearah yang lebih baik. Dalam UU RI No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 menyatakan bahwa

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembang-

kan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sprituil keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.



2

Oleh karena itu dengan pendidikan, manusia dapat menjadi pribadi yang lebih

baik dengan mengubah tingkah laku serta kepribadiannya, mengembangkan

potensi yang dimilikinya, sehingga potensi itu dapat diolah dengan baik dan

menghasilkan sesuatu yang diharapkan.

Pendidikan juga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan

terampil dibidangnya. Tidaklah mengherankan apabila saat ini bidang

pendidikan semakin mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Hal tersebut

disebabkan pendidikan memegang peranan sangat penting dalam kelangsu-

ngan hidup suatu bangsa dan negara, dengan pendidikan maka akan dapat

meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM)  yang berkualitas yang akan

menjadi penerus bangsa dan akan melanjutkan pembangunan bangsa ini agar

mampu untuk bersaing dengan negara-negara lain.

Pendidikan bukan hanya sekedar terfokus pada pemberian pengetahuan saja,

akan tetapi pendidikan hakikatnya harus mampu mengembangkan segala

potensi siswa baik di semua mata pelajaran tanpa terkecuali mata pelajaran

yang akan dijadikan penelitian yaitu mata pelajaran akuntansi. Mata pelajaran

akuntansi merupakan salah satu  mata pelajaran di jenjang pendidikan

Sekolah Menengah Pertama (SMA), yaitu pada jurusan IPS untuk kelas XI

sampai dengan kelas XII.

Akuntansi merupakan mata pelajaran yang mengkaji tentang suatu sistem

keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan informasi berkenaan dengan

transaksi keuangan. Mata pelajaran ini membutuhkan pemahaman yang

mendalam dan ketekunan, tidak hanya sekedar “mendengar dan mencatat”.
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Salah satu materi pelajaran akuntansi yang membutuhkan pemahaman,

ketelitian dan kecermatan dalam proses pembelajaran adalah siklus akuntansi.

Siklus akuntansi merupakan suatu materi pelajaran yang membahas mengenai

tahap-tahap kegiatan mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan

penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan tersebut dapat dimanfaatkan

untuk periode berikutnya dan dapat pula dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang

berkepentingan baik pihak intern ataupun ekstern. Dalam proses pengerjaan

siklus akuntansi, dibutuhkan pemahaman konsep dari tahap awal hingga tahap

akhir, demikian pula siswa juga diharapkan mampu menyelesaikan berbagai

soal atau kasus dalam hubungannya dengan materi siklus akuntansi. Bagi

siswa kelas XI, akuntansi merupakan mata pelajaran yang cukup baru maka

dimungkinkan mereka akan mengalami kesulitan dalam belajar akuntansi

dasar, dimana mereka harus benar-benar memahami konsep yang ada secara

bertahap.

Dalam pembelajaran Akuntansi selama ini timbul masalah-masalah yang perlu

dicari solusinya, umumnya mengenai masalah yang timbul dari para siswa

karena kurang memahami materi yang disampaikan. Hal ini dipengaruhi oleh

pembelajaran yang berlangsung selama ini yang masih berpusat pada guru

(teacher centered) dan kurangnya variasi dalam pembelajaran, sehingga

menjadikan siswa bosan dan pasif dalam berinteraksi untuk mendapatkan

pengetahuannya. Seperti halnya siswa kurang sekali mendapat kesempatan

untuk menyatakan pendapat, serta siswa hampir tidak pernah dituntut untuk

mencoba strategi dan cara (alternatif) sendiri dalam memecahkan masalah.



4

Pembelajaran yang masih berpusat pada guru (teacher centered) atau yang

biasa disebut metode ceramah tidak memberikan kesempatan yang luas bagi

siswa untuk bertanya dan mengkritisi konsep yang mereka dapat secara nyata

sesuai dengan kehidupan. Hal ini membuat aktifitas siswa di dalam kelas

cenderung pasif dalam upaya penyampaian dan penerimaan pengetahuan serta

pengembangan pola pikir siswa.

Berdasarkan observasi hasil belajar siswa pada mid semester dan wawancara

terhadap siswa khususnya di kelas XI IPS SMA Negeri 2 Gedongtataan, timbul

masalah dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Hal tersebut dapat diketahui

berdasarkan hasil belajar ujian mid semester mata pelajaran Akuntansi. Untuk

lebih jelasnya mengenai nilai siswa dapat dilihat pada tabel 1 yang merupakan

nilai Mid Semester.

Tabel 1. Hasil Mid Semester Ganjil Mata Pelajaran Akuntansi Siswa
Kelas  XI IPS SMA Negeri 2 Gedongtataan

No Kelas Interval Nilai Jumlah
Siswa<70 ≥70

1 XI IPS 1 20 11 31
2 XI IPS 2 21 9 30
3 XI IPS 3 18 10 28
Jumlah Siswa 59 30 89

Persentase 66,29% 33,71% 100%
Sumber : Guru mata pelajaran akuntansi SMA Negeri 2 Gedongtataan

Berdasarkan dalam tabel 1 di atas, hasil mid semester ganjil kelas XI IPS yang

telah digolongkan ke dalam kriteria tuntas ≥ 70 dan belum tuntas < 70, hanya

30 siswa (33,71%) yang mencapai ketuntasan belajar dengan Kriteria

Ketuntasan Minimum (KKM) adalah 70. Sedangkan sebanyak 59 siswa

(66,29% ) mendapat nilai kurang dari 70. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil
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belajar siswa di SMA Negeri 2 Gedongtataan untuk mata pelajaran Akuntansi

masih tergolong kurang baik.

Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah dan Zain (2006: 107) yang
menyatakan bahwa kriteria tingkat keberhasilan siswa adalah sebagai berikut:
istimewa/ maksimal: apabila seluruh bahan pelajaran ini dapat dikuasai oleh
siswa, baik sekali/ optimal: apabila sebagian besar (76% s/d 99%) bahan
pelajaran yang diajarkan dapat dikuasai oleh siswa, baik/minimal: apabila
bahan pelajaran yang diajarkan hanya 60% s/d 75%dikuasai oleh siswa,
kurang: apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh
siswa.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidaktuntasan tersebut adalah pelajaran

akuntansi di SMA Negeri 2 Gedongtataan yang menuntut siswa tidak hanya

harus memiliki pemahaman konsep yang kuat, tetapi harus memiliki

kemampuan serta keterampilan menghitung, menggunakan logika dan

menuntut ketelitian dalam mengerjakan soal-soalnya. Sebagai contoh, saat

harus menjurnal transaksi, selain harus mengerti tentang transaksi itu sendiri

dan konsepnya serta menghitung nominal setiap transaksi tersebut, siswa

dituntut juga menggunakan keterampilan logikanya untuk mengetahui

termasuk dalam pos-pos atau akun-akun apakah setiap transaksi yang akan

dijurnal tersebut. Selain itu siswa juga dituntut untuk teliti dalam menghitung

dan mengelompokkan tiap-tiap akun pada posisinya agar mendapatkan hasil

yang benar dan seimbang.

Hal ini menjadi sebuah masalah bagi sebagian siswa karena tanpa adanya

pemahaman konsep yang kuat serta keterampilan-keterampilan tersebut, siswa

akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal akuntansi. Sehingga

menyebabkan siswa tidak tertarik untuk menyelesaikan soal atau bahkan tidak
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tertarik dengan mata pelajaran akuntansi yang kemudian berdampak pada

rendahnya kemampuan peserta didik pada aspek kognitif.

Hasil belajar akuntansi siswa yang kurang maksimal menunjukan bahwa proses

pembelajaran kurang efektif. Siswa merasa bosan dengan model pembelajaran

yang diterapkan oleh guru, minat siswa untuk belajar juga masih rendah

sehingga berdampak pada hasil belajar siswa yang rendah.

Pembelajaran akan lebih baik jika terjadi interaksi antara siswa dan siswa,

interaksi antara guru dan siswa, maupun interaksi antara siswa dengan

sumber belajar. Interaksi saling membutuhkan atau hubungan kerjasama

antar anak di dalam kelas inilah yang menghasilkan suasana belajar

kooperatif. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guru untuk menciptakan

suasana belajar yang menyenangkan adalah melalui pemilihan model

pembelajaran yang tepat.

Penerapan model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu upaya untuk

meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Model pembelajaran

kooperatif bervariasi jenis atau tipenya. Guru akan lebih mudah memilih tipe

model pembelajaran kooperatif yang sesuai dengan pokok bahasan, tujuan

pembelajaran, suasana kelas, dan sarana prasarana belajar yang dimiliki oleh

siswa. Melalui model pembelajaran kooperatif diharapkan akan tercipta

suasana kooperatif yang menyenangkan dalam pembelajaran.

Menurut Johnson (Huda, 2011: 31), pembelajaran kooperatif berarti working

together to accomplish shared goals (bekerja sama untuk mencapai tujuan
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bersama), dalam konteks pengajaran, pembelajaran kooperatif sering

didefinisikan sebagai pembentukan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari

siswa yang dituntut untuk bekerja sama dan saling meningkatkan

pembelajarannya dan pembelajaran siswa-siswa lain.

Mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan model pembelajaran yang

tepat untuk mengoptimalkan hasil belajar dan meningkatkan kemampuan

berpikir kritis siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih menarik,

mengedepankan partisipasi serta keaktifan siswa. Dua model pembelajaran

yang diduga sesuai untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan

menggunakan model pembelajaran Concept Mapping dan model pembelajaran

Make A Match.

Setiap model pembelajaran memiliki langkah-langkah, kelebihan dan

kekurangan masing- masing. Model pembelajaran tidak ada yang dianggap

paling baik diantara model-model yang lain, karena tiap model memiliki

karakteristik yang bermacam-macam dengan segala kelebihan dan

kekurangan yang berbeda. Penelitian ini menerapkan dua model pembelajaran

kooperatif yaitu model pembelajaran Concept Mapping dan Make A

Match. Dua model pembelajaran tersebut dipilih oleh peneliti karena dianggap

mampu meningkatkan hasil belajar akuntansi siswa.

Model pembelajaran Concept Mapping (CM) adalah model pembelajaran yang

merupakan strategi dalam pembelajaran yang baik sekali sebab memaksa

peserta didik untuk secara aktif memikirkan hubungan-hubungan di antara

konsep-konsep atau faktor-faktor sains (ilmu pengetahuan), dengan kata lain
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bahwa sebagai strategi untuk mengakses struktur pengetahuan peserta didik.

Peta konsep adalah gabungan beberapa konsep yang menghubungkan

pengetahuan individu dengan topik pembelajaran. Peta konsep dihasilkan

dengan mengidentifikasi konsep-konsep yang relevan. Strategi metakognitif

seperti peta konsep memungkinkan siswa untuk belajar aktif (Passmore et al,

2011).

Model pembelajaran Make A Match adalah model pembelajaran dengan
mencari pasangan, siswa mencari pasangan sambil mempelajari suatu konsep
atau topik tertentu dalam suasana yang menyenangkan. Model pembelajaran
make a match dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan
kelas. Langkah- langkahnya adalah dengan membagi kelas menjadi dua
kelompok siswa A dan B, kemudian membagi kartu yang berisi pertanyaan
dan jawaban, setiap siswa harus mencari pasangan soal dan jawaban, lalu
mempresentasikan di depan kelas, siswa lain mencatat dan menanggapi,
kemudian guru dan siswa bersama-sama membuat kesimpulan. (Huda, 2011:
135).

Model pembelajaran make a match cukup menyenangkan bagi siswa dan dapat

meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif maupun fisik.

Model pembelajaran ini jika diterapkan dengan baik dapat meningkatkan

pemahaman dan keaktifan siswa. Penerapan model pembelajaran make a

match menuntut siswa secara individu untuk aktif mencari pasangan dan

bekerja sama dengan kelompok pasangannya dalam membahas suatu topik

tertentu, sehingga berdampak pada hasil belajar siswa menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa kedua model pembelajaran

tersebut menitikberatkan pada aktivitas siswa. Melalui kedua model

pembelajaran tersebut diharapkan dapat melibatkan siswa secara aktif dalam

proses pembelajaran sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang
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disampaikan oleh guru dan siswa dapat mencapai hasil belajar yang baik,

minimal sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan sekolah.

Selain model pembelajaran tersebut, banyak faktor lain yang dapat

mempengaruhi hasil belajar dan aktivitas belajar baik faktor internal maupun

ekternal. Minat merupakan faktor yang berasal dari dalam diri, minat juga

sangat mempengaruhi aktivitas di kelas. Minat belajar dikatakan penting

dalam kegiatan pembelajaran karena mempunyai pengaruh yang besar

terhadap hasil belajar. Siswa yang memiliki minat terhadap mata pelajaran

tertentu akan mempelajari mata pelajaran tersebut dengan sungguh-sungguh

seperti rajin belajar, merasa senang mengikuti mata pelajaran tersebut bahkan

dapat menemukan kesulitan-kesulitan dalam belajar. Namun sebaliknya jika

siswa tidak memiliki minat pada mata pelajaran tertentu maka sulit bagi siswa

untuk belajar dengan baik dan hal ini tentu saja dapat mempengaruhi hasil

belajar.

Menurut Dalyono dalam (Djamarah, 2011: 56) minat sangat besar pengaruh-

nya terhadap proses dan hasil belajar. Jika seseorang tidak berminat untuk

mempelajari sesuatu maka tidak dapat diharapkan bahwa dia akan berhasil

dengan baik dalam mempelajari hal tersebut, sebaliknya jika seseorang

mempelajari sesuatu dengan penuh minat maka akan diharapkan hasilnya akan

lebih baik. Hal tersebut sangat mempengaruhi siswa dalam mengikuti

pembelajaran di kelas.
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Hasil Belajar

Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan Model Pembelajaran

Concept Mapping dan Make A Match dengan Memperhatikan Minat

Belajar pada Mata Pelajaran Akuntansi Siswa Kelas XI SMA Negeri 2

Gedongtataan Pesawaran Tahun Pelajaran 2015/2016”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa

masalah sebagai berikut.

1. Peran guru di dalam kelas masih sangat dominan sehingga pembelajaran

berpusat pada guru

2. Kurangnya variasi model pembelajaran yang diterapkan oleh guru

3. Aktivitas siswa cenderung pasif di dalam kelas

4. Hasil belajar akuntansi siswa masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari

banyaknya siswa yang nilainya masih di bawah KKM

5. Sebagian besar siswa belum dapat menganalisis berbagai permasalahan

yang berkaitan dalam mata pelajaran akuntansi

6. Siswa kurang memperhatikan dan kurang antusias mengerjakan tugas yang

diberikan oleh guru

7. Siswa kurang dilibatkan dalam aktivitas pembelajaran.

8. Masih rendahnya minat belajar siswa untuk mata pelajaran akuntansi.
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1.3 Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah di atas, maka dalam penelitian ini dibatasi pada

efektivitas hasil belajar (Y) antara siswa yang menggunakan model

Pembelajaran Concept Mapping (X1) dan siswa yang menggunakan model

pembelajaran Make A Match (X2) dengan memperhatikan minat belajar

(sebagai variabel moderator) pada mata pelajaran akuntansi pada siswa kelas

XI IPS di SMA Negeri 2 Gedongtataan tahun pelajaran 2015/2016.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, maka rumusan masalah pada

penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah terdapat perbedaan hasil belajar akuntansi siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran concept mapping

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran make a match?

2. Apakah hasil belajar akuntansi siswa yang pembelajarannya menggunakan

model concept mapping lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang

pembelajarannya menggunakan model make a match bagi siswa yang

memiliki minat belajar tinggi?

3. Apakah hasil belajar akuntansi siswa yang pembelajarannya menggunakan

model concept mapping lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang

pembelajarannya menggunakan model make a match bagi siswa yang

memiliki minat belajar rendah?
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4. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan minat belajar

terhadap hasil belajar akuntansi?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakan penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar akuntansi antara siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran concept mapping

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran make a match.

2. Untuk mengetahui efektivitas model concept mapping dibandingkan

model make a match dalam meningkatan hasil belajar bagi siswa yang

memiliki minat belajar tinggi pada mata pelajaran akuntansi.

3. Untuk mengetahui efektivitas model concept mapping dibandingkan

model make a match dalam meningkatan hasil belajar bagi siswa yang

memiliki minat belajar rendah pada mata pelajaran akuntansi.

4. Mengetahui interaksi antara model pembelajaran dengan minat belajar

terhadap hasil belajar akuntansi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

a. Memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada guru mata

pelajaran Akuntansi tentang strategi alternatif pembelajaran yang

dapat diterapkan dalam hasil belajar siswa.
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b. Memberikan pemikiran baru kepada siswa tentang model

pembelajaran dalam kegiatan belajar sehingga dapat meningkatkan

hasil belajar siswa

c. Merupakan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan

d. Sebagai referensi bagi para peneliti-peneliti lainnya yang ingin

mengembangkan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi dan tambahan alternatif

bagi pelaku pendidikan dalam upaya meningkatkan hasil belajar dalam

mata pelajaran akuntansi khususnya.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup:

1. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2

Gedongtataan.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penggunaan model pembelajaran kooperatif

tipe Concept Mapping dan Make A Match dengan memperhatikan minat

belajar siswa.

3. Ruang Lingkup Tempat Peneitian

Tempat penelitian ini adalah SMA Negeri 2 Gedongtataan, Kec.

Gedongtataan, Kab. Pesawaran.
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4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun pelajaran 2015/2016.

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Pendidikan.



II. TINJAUAN PUSTAKA, PENELITIAN RELEVAN, KERANGKA

PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Belajar

Proses  dimana  seseorang  yang tidak  tahu  menjadi  tahu  dan  dimana

seseorang  merasa sulit  sehingga  menjadi  mudah  merupakan  proses

belajar yang dialami oleh seseorang. Belajar memiliki beberapa definisi

salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Burton dalam Siregar dkk

(2014: 4) bahwa:

belajar adalah proses perubahan tingkah laku pada diri individu karena
adanya interaksi antara individu dengan individu dan individu dengan
lingkungannya sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan
lingkungannya, sedangkan pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang
dirancang untuk mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan
kejadian-kejadian ekstrim yang berperanan terhadap rangkaian kejadian-
kejadian intern yang berlangsung dialami siswa (Wingkel dalam Siregar
dkk, 2014: 12).

Penjelasan untuk memahami belajar dinamakan dengan teori teori belajar.

Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang  belajar,

sehingga  membantu  kita  memahami  proses  kompleks inheren

pembelajaran. Ada beberapa teori belajar diantaranya yaitu teori belajar

kognitif, tori belajar behavioristik,   teori   belajar   kontruktivistik,   teori
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belajar humanistik dan teori belajar sosial. Teori kognitif melihat

melampaui perilaku untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak , teori

belajar behaviorisme hanya berfokus  pada  aspek  objektif  diamati

pembelajaran,  teori  belajar kontruktivistik untuk siswa agar

mengemukakan gagasannya sendiri, teori belajar humanistik untuk

memanusiakan manusia, dan teori belajar sosial menekankan pada hakekat

sosiokultural dari pembelajaran.

1) Teori Belajar Kognitif

Teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai

protes terhadap teori perilaku yang yang telah berkembang sebelumnya.

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih

mementingkan proses dari pada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut

aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus

dan respons. Namun lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir

yang sangat kompleks. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun

dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang

berkesinambungan dengan lingkungan. Dalam perspektif psikologi

kognitif, belajar pada asasnya adalah peristiwa mental, bukan peristiwa

behavioral yang bersifat jasmaniah meskipun hal-hal yang bersifat

behavioral tampak lebih nyata dalam hampir setiap peristiwa belajar

siswa. Tokoh aliran kognitif antara lain Piaget, Ausubel, Bruner, Bloom

dan Krathwol.

Menurut Slavin dalam Trianto (2009: 30-31), implikasi teori kognitif
Piaget pada pendidikan adalah sebagai berikut.
1. Memusatkan perhatian pada berpikir atau proses mental anak, tidak

sekedar pada hasilnya. Selain kebenaran jawaban siswa, guru harus
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memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada
jawaban tersebut. Pengamatan belajar yang sesuai dikembangkan
dengan memperhatikan tahap kognitif siswa dan jika guru penuh
perhatian terhadap metode yang digunakan siswa untuk sampai
pada kesimpulan tertentu, barulah dapat dikatakan guru berada
dalam posisi memberikan pengalaman sesuai dengan yang
dimaksud;

2. Memperhatikan peran siswa dalam berinisiatif sendiri dan
keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Di dalam kelas, Piaget
menekankan bahwa pembelajaran pengetahuan jadi (ready made
knowledge) tidak mendapat tekanan, melainkan anak di dorong
menemukan sendiri pengetahuan itu melalui interaksi spontan
dengan lingkungan. Oleh karena itu, selain mengajar secara klasik,
guru mempersiapkan beranekaragam kegiatan secara langsung
dengan dunia fisik.

3. Memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan
perkembangan. Teori Piaget mengasumsikan bahwa seluruh siswa
tumbuh dan melewati urutan perkembanngan yang sama, namun
pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Oleh
karena itu harus melakukan upaya untuk mengatur aktivitas di
dalam kelas dalam bentuk kelompok-kelompok kecil siswa dari
pada bentuk kelas yang utuh.

Dengan demikian teori kognitif berhubungan dengan hasil belajar

karena teori ini merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan

pada hasil belajar ranah kognitif itu sendiri. Belajar berarti

menggunakan proses-proses mental, seperti memperhatikan,

mengkategorikan, seleksi, dan menilai/memutuskan. Pengembangan

kemampuan berpikir kritis merupakan integrasi beberapa bagian

pengembangan kemampuan yang terdapat dalam proses pembelajaran,

seperti pengamatan (observasi), analisis, penalaran, penilaian,

pengambilan keputusan, dan persuasi.

Model Pembelajaran Concept Mapping mengacu oleh teori belajar

asimilasi kognitif. Teori belajar asimilasi kognitif Ausubel yang

mengatakan bahwa belajar bermakna terjadi dengan mudah apabila
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konsep-konsep baru dimasukan ke dalam konsep-konsep yang lebih

inklusif, dengan kata lain proses belajar terjadi bila siswa mampu

mengasimilasi yang ia miliki dengan pengetahuan yang baru. Guru

harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses

belajar yang bermakna. Belajar bermakna adalah menyajikan materi

pelajaran yang baru dengan menghubungkan pada konsep yang relevan

yang sudah ada dalam struktur kognisi siswa. Siswa pada pendidikan

dasar harus dilibatkan pada kegiatan langsung, sedangkan untuk siswa

pada tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih efektif bila guru

menggunakan penjelasan, demonstrasi, peta konsep, diagram atau

ilustrasi. Salah satu pernyataan dalam teori Ausubel adalah bahwa

faktor yang paling penting yang mempengaruhi pembelajaran adalah

apa yang diketahui siswa (pengetahuan awal).

2) Teori Konstruktivisme

Pembelajaran kontruktivisme adalah pembelajaran yang lebih

menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan

serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Dalam proses -

belajarnya pun memberi kesempatan pada siswa untuk mengemukakan

gagasannya dengan bahasa sendiri, untuk berfikir tentang

pengalamannya sehingga siswa menjadi lebih kreatif dan imajinatif

serta dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Para

ilmuwan yang mendukung pada teori kontruktivistik adalah Graselfeld,

Bettencourt, Matthews, Piaget, Driver dan Oldham.
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Piaget dalam Siregar (2014: 39), mengemukakan bahwa pengetahuan

merupakan ciptaan manusia yang dikontruksikan dari pengalamannya,

proses pengalaman berjalan secara terus menerus dan setiap kali terjadi

rekontruksi karena adanya pemahaman yang baru.

Teori konstruktivisme sendiri menurut Siregar (2010: 39), adalah
pemahaman belajar sebagai suatu proses pembentukan konstruksi
pengetahuan oleh si pelajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri
seseorang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak dapat
dipindahkan begitu  saja dari otak seorang guru kedapa orang lain.
Berdasarkan teori ini, pengethauan tidak dapat dipindahkan begitu saja
dari pikiran guru ke pikiran siswa.

Dalam teori kontruktivistik pembelajaran siswalah yang harus

mendapat penekanan. Mereka yang harus aktif mengembangkan

pengetahuan mereka, bukan guru atau orang lain. Siswa perlu

memecahkan masalah dan menemukan sesuatu yang berguna bagi

dirinya dan bergelut dengan ide-ide. Penekanan belajar siswa secara

aktif ini perlu dikembangkan karena kreativitas dan keaktifan siswa

akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif

siswa.

Menurut Driver dalam Siregar (2010: 39), ciri-ciri belajar berbasis
konstruktivisme adalalah sebagai berikut.
1. Orientasi, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan

motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberi
kesempatan melakukan observasi;

2. Elisitasi, yaitu siswa mengungkapkan idenya denganjalan berdiskusi
menulis membuat poster dan lain-lain;

3. Restrukturisasi ide, yaitu klarifikasi ide dengan ide orang lain,
membangun ide baru mengevaluasi ide baru;

4. Penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu ide atau
pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada
bermacam-macam sitausi;

5. Review, yaitu dalam mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang
ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah.
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Siregar (2010: 41), mengungkapkan peranan guru pada pendekatan

konstruktivisme ini lebih sebagai mediator dan fasilitator bagi siswa,

yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut ini.

1. Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa
bertanggung jawab, mengajar atau berceramah bukanlah tugas utama
seorang guru;

2. Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang
keingintahuan siswa dan membantu mereka untuk mengekspresikan
gagasannya. Guru perlu menyemangati siswa dan menyediakan
pengalaman konflik.

3. Memonitor, mengevaluasi dan menunjukan apakah pemikiran siswa
berjalan atau tidak. Guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah
pengetahuan siswa dapat diberlakukan untuk menghadapi persoalan
baru yang berkaitan.

Dasar aliran konstruktivisme berdasarkan pendapat Siregar diatas dapat

diketahui bahwa aliran tersebut menghendaki agar pengetahuan

dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama

dari proses pembelajaran. Dalam penerapan teori konstruktivisme

kegiatan belajar ditujukan untuk membantu siswa dalam mengkonstruk

pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang dialami siswa dalam

kehidupan. Dengan diterapkannya teori konstruktivisme ini siswa

diharapakan dapat meningkatkan kemampuan berpikir dari

pengetahuannya.

3) Teori Belajar Behavioristik

Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh

Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari

pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar

yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktik

pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behavioristik.
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Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai

hasil belajar.

Teori belajar behaviorisme menurut Skinner dalam (Budiningsih, 2012:

24) mengemukakan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus

dan respon yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang

kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku. Menurut teori ini

dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan

output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan

guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan

siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru.

Proses yang terjadi antara stimulus dan respon tidak penting untuk

diperhatikan karena tidak dapat diamati dan tidak dapat diukur. Yang

dapat diamati adalah stimulus dan respon, oleh karena itu apa yang

diberikan oleh guru (stimulus) dan apa yang diterima oleh pebelajar

(respon) harus dapat diamati dan diukur. Teori ini mengutamakan

pengukuran, sebab pengukuran merupakan suatu hal penting untuk

melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut.

Faktor lain yang dianggap penting oleh aliran behavioristik adalah

faktor penguatan (reinforcement). Bila penguatan ditambahkan

(positive reinforcement) maka respon akan semakin kuat. Begitu pula

bila respon dikurangi/dihilangkan (negative reinforcement) maka

respon juga semakin kuat.
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Beberapa prinsip dalam teori belajar behavioristik, meliputi: (1)

Reinforcement and Punishment; (2) Primary and Secondary

Reinforcement; (3) Schedules of Reinforcement; (4) Contingency

Management; (5) Stimulus Control in Operant Learning; (6) The

Elimination of Responses. (Wikipedia, 2016).

Hal ini sesuai dengan model pembelajaran Make A Match, dimana guru

memberikan stimulus berupa topik atau materi yang direspon oleh

siswa dalam bentuk interaksi bersama pasangannya untuk

menyelesaikan tugas dengan menggunakan berbagai sumber belajar.

Jadi, dari berbagai pendapat ahli diatas dapat diketahui belajar merupakan

sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada setiap manusia selama masa

hidupnya. Belajar juga merupakan suatu proses yang secara alamiah pasti

terjadi dalam perjalanan hidup seseorang, dimana proses belajar itu sendiri

dapat dijalani seseorang baik secara sengaja ataupun terjadi karena naluri

alamiahnya semata. Belajar memiliki teori-teori belajar yang sudah

dikembangkan oleh beberapa ahli, dimana teori-teori tersebut merupakan

pedoman untuk memperkuat model pembelajaran yang digunakan dalam

suatu pembelajaran.
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2.1.2 Hasil Belajar

Hasil belajar berasal dari dua kata dasar yaitu hasil dan belajar, istilah hasil

dapat diartikan sebuah prestasi dari apa yang telah dilakukan. Hasil Belajar

diperoleh pada akhir proses pembelajaran dan berkaitan dengan kemampuan

siswa dalam menyerap atau memahami suatu bahan yang diajarkan.

Menurut Reigeluth dalam (Rusmono, 2014: 7-8) hasil belajar adalah semua

akibat yang dapat terjadi dan dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai

dari pengguna suatu metode dibawah kondisi yang berbeda. Akibat ini dapat

berupa akibat yang sengaja dirancang, karena itu ia merupakan akibat yang

diinginkan dan bisa juga berupa akibat nyata sebagai hasil penggunaan

metode pengajaran tertentu. Menurut Snelbeker dalam ( Rusmono, 2014: 8)

mengatakan bahwa perubahan atau kemampuan baru yang diperoleh siswa

setelah melakukan perbuatan belajar adalah merupakan hasil belajar, karena

belajar pada dasarnya adalah bagaimana prilaku seseorang berubah sebagai

akibat dari pengalaman.

Hanafi (2009: 249) menyatakan bahwa hasil belajar dipakai untuk

mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan peserta didik atas kompetensi

belajar yang diharapkan, sangat bemanfaat untuk berbagai pihak dan bisa

ditindak lanjuti untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya

Selanjutnya menurut Bloom dalam (Rusmono, 2014: 8) hasil belajar
merupakan perubahan prilaku yang meliputi tiga ranah, yaitu ranah kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Ranah kognitif meliputi tujuan-tujuan belajar
yang berhubungan dengan memanggil kembali pengetahuan dan
pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan. Ranah afektif
meliputi tujuan-tujuan belajar yang menjelaskan perubahan sikap, minat,
nilai-nilai, dan pengembangan apresiasi serta penyesuaian. Ranah
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psikomotorik mencakup perubahan prilaku yang menunjukkan bahwa siswa
telah mempelajari keterampilan manipulatif fisik tertentu.

Sementara menurut Gagne, Briggs dan wager dalam (Rusmono, 2014: 9-10)

kemampuan baru yang diperoleh setelah siswa belajar adalah kapabilitas

atau penampilan yang diamati sebagai hasil belajar. Lebih lanjut dikatakan,

mengkategorikan lima kemampuan sebagai hasil belajar, yaitu keterampilan

intelektual, strategi kognitif, informai verbal, sikap, dan keterampilan

motorik.

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Nana

Sudjana (2009: 3) mendefinisikan hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah

perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih

luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dimyati dan

Mudjiono (2006: 3-4) juga menyebutkan hasil belajar merupakan hasil dari

suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil

belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar.

Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas, maka dapat diketahui  hasil

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah

menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut

mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat

dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data

pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam

mencapai tujuan pembelajaran.
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a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Suparno dalam Sardiman (2004: 38) mengatakan bahwa hasil belajar

dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan

lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah

diketahui, si subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses

interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari. Sedangkan menurut Djaali

(2008: 99) mendefinisikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

pencapaian hasil belajar siswa dalam belajar yaitu:

a) Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri) antara lain :

kesehatan; intelegensi; minat dan motivasi; cara belajar.

b) Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri) antara lain :

keluarga; sekolah; masyarakat; lingkungan sekitar.

Nasution (2008: 183) mengungkapkan agar belajar berhasil baik, maka

harus dipenuhi kondisi intern dan kondisi ekstern. Kondisi intern terdiri

atas penguasaan konsep-konsep dan aturan-aturan yang merupakan

prasyarat untuk memahami bahan pelajaran yang baru atau memecahkan

suatu masalah. Kondisi ekstern mengenai hal-hal dalam situasi belajar

yang dapat dikontrol oleh pengajar. Kondisi ekstern ini terutama terdiri

atas komunikasi verbal.

Menurut Bloom dalam Sardiman A.M. (2008: 23) ada tiga ranah yang

dipakai untuk mempelajari jenis prilaku dan kemampuan internal akibat

belajar. Masing-masing ranah ini dirinci lagi menjadi beberapa jangkauan
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kemampuan (level of competence). Rincian ini dapat disebutkan sebagai

berikut.

a) Kognitif Domain yang terdiri dari : knowledge (pengetahuan, ingatan);
comprehension (pemahaman, menjelaskan, meringkas); analysis
(menguraikan, menentukan hubungan); synthesis (mengorganisasikan,
merencanakan, membentuk bangunan baru); evaluation (menilai); dan
application (menerapkan).

b) Affective Domain meliputi : receiving (sikap menerima); responding
(memberikan respons); valuing (nilai); organization (organisasi); dan
characterization (karakterisasi).

c) Psychomotor Domain meliputi : initiatory level; pre-routine level;
dan routinized level.

Cara mengukur keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa

tingkatan taraf sebagai berikut :

a) istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai
oleh siswa.

b) baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat
dikuasai 76%-99%.

c) baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%.
d) kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%

(Djamarah, 2006: 107).

Sehubungan dengan hal di atas, adapun hasil pengajaran dikatakan betul-

betul baik, apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

a) Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh
siswa. Dalam hal ini guru akan senantiasa menjadi pembimbing dan
pelatih yang baik bagi para siswa yang akan mengahadapi ujian.
Guru harus mempertimbangkan berapa banyak dari yang diajarkan
itu akan masih diingat kelak oleh subjek belajar, setelah lewat satu
minggu, satu bulan, satu tahun dan seterusnya.

b) Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan hasil
proses belajar mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah merupakan
bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga akan dapat
mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu
permasalahan. Sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh makna
bagi dirinya (Sardiman, 2008: 49).

Suatu pengajaran disebut berhasil baik jika pelajaran itu membangkitkan

proses belajar yang berdaya guna dan aktif. Hasil belajar merupakan hasil

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru
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tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi

siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya puncak proses belajar

(Dimyati dan Mudjiono, 2004: 11).

2.1.3 Mata Pelajaran Akuntansi

a.  Pengertian Mata Pelajaran Akuntansi

Konsep dasar dalam Standar Nasonal Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15),

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan

pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai

dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial

budaya masyarakat setempat, dan peserta didik (SNP Pasal 17). Tujuan

KTSP Secara umum adalah untuk memandirikan dan memberdayakan

satuan pendidikan melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada

lembaga pendidikan dan mendorong sekolah untuk melakukan

pengambilan keputusan secara partisipatif dalam pengembangan

kurikulum.

Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan

kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan

pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan

pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

Menurut Depdiknas (2003: 6), akuntansi merupakan bahan kajian
mengenai suatu sistem untuk menghasilkan informasi berkenaan dengan
transaksi keuangan. Informasi tersebut dapat digunakan dalam rangka
pengambilan keputusan dan tanggungjawab di bidang keuangan baik
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oleh pelaku ekonomi swasta (akuntansi perusahaan), pemerintah
(akuntansi pemerintah), ataupun organisasi masyarakat lainnya
(akuntansi publik).

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan

suasana atau memberikan pelayanan agar siswa belajar, pembelajaran

lebih menekankan pada guru dalam upayanya untuk membuat siswa

dapat belajar tidak hanya membuat adanya perubahan tingkah laku siswa

(Sardiman, 2011: 20-21). Dapat disimpulkan pembelajaran akuntansi

adalah proses membuat orang belajar atau rangkaian kejadian yang

mempengaruhi siswa sehingga proses belajarnya dapat berlangsung

mudah untuk menyampaikan sekumpulan materi bahan ajar berdasarkan

landasan keilmuan akuntansi yang akan dibelajarkan kepada peserta

didik sebagai beban belajar melalui metode dan pendekatan tertentu.

b. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Akuntansi

Menurut Depdiknas (2003: 6), fungsi dan tujuan mata pelajaran

akuntansi adalah sebagai berikut:

1) Fungsi
Fungsi mata pelajaran akuntansi yaitu mengembangkan pengetahuan,
keterampilan, sikap rasional, teliti, jujur, dan bertanggungjawab melalui
prosedur pencatatan, pengelompok kan, pengikhtisaran transaksi
keuangan, penyusunan laporan keuangan dan penafsiran perusahaan
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2) Tujuan
Tujuan mata pelajaran akuntansi yaitu membekali siswa lulusan SMA
dalam berbagai kompetensi dasar, agar mereka menguasai dan mampu
menerapkan konsep-konsep dasar, prinsip dan prosedur akuntansi yang
benar, baik untuk kepentingan melanjutkan pendidikan ke perguruan
tinggi ataupun untuk terjun ke masyarakat, sehingga memberikan
manfaat bagi kehidupan siswa.

c. Ruang Lingkup Akuntansi

Menurut Depdiknas (2003: 6), ruang lingkup akuntansi dimulai dari
dasar-dasar konseptual, struktur, dan siklus akuntansi. Adapun materi
pokok pelajaran Akuntansi di SMA adalah sebagai berikut:1)Akuntansi
dan Sistem Informasi; 2)Dasar Hukum Pelaksanaan Akuntansi;
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3)Struktur Dasar Akuntansi; 4)Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa;
5)Siklus Akuntansi Perusahaan Dagang; 6)Siklus Akuntansi Koperasi;
7)Analisis Laporan Keuangan; 8)Metode Kuantitatif.

d. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Menurut Depdiknas (2003: 10), standar kompetensi, kompetensi dasar,

dan indikator mata pelajaran akuntansi adalah sebagai berikut:

1) Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan minimal atau memadai yang

mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai yang direfleksikan

dalam kebiasaan bertindak dan berpikir setelah siswa menyelesaikan

suatu aspek atau sub aspek mata pelajaran dalam satu kelas.

2) Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal dalam mata pelajaran

yang harus dimiliki yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan

bertindak.

3) Indikator

Indikator adalah kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan

ukuran untuk menilai ketercapaian hasil belajar.

2.1.4 Model Pembelajaran

Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen yang

saling berhubungan satu dengan yang lain. Komponen tersebut meliputi :

tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Keempat komponen pembelajaran

tersebut harus diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menentukan
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model-model pembelajaran apa yang akan digunakan dalam kegiatan

pembelajaran.

Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang

tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru.

Kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh

kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan model

pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa model pembelajaran merupakan

bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik

pembelajaran.

Joyce, (Trianto, 2007: 5) mengemukakan bahwa model pembelajaran

adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai

pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran

dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran

termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer,kurikulum dan lain-lain.

Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang tidak dimiliki

oleh strategi, metode, dan prosedur. Kardi dan Nur (Trianto, 2007: 6)

mengemukakan ciri-ciri tersebut adalah :

a) rasional teoritik logis yang disusun oleh pencipta atau
pengembangnya.

b) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan
pembelajaran yang akan dibalas).

c) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat
dilaksanakan dengan berhasil, dan

d) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat
tercapai.
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Model pembelajaran secara umum dibagi menjadi dua yakni secara

kooperatif (kelompok) dan secara individual. Pembelajaran kooperatif

telah dikembangkan secara intensif melalui berbagai penelitian, tujuannya

untuk meningkatkan kerjasama akademik antar siswa, membentuk

hubungan positif, mengembangkan rasa percaya diri, serta meningkatkan

kemampuan akademik melalui aktivitas kelompok. Pembelajaran

kooperatif di dalamnya setiap siswa anggota kelompok harus saling

bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran, dan

tentu ada saling ketergantungan yang positif antara siswa untuk mencapai

tujuan pembelajaran. Setiap siswa mempunyai kesempatan yang sama

untuk sukses. Melalui interaksi belajar yang efektif, siswa lebih

termotivasi, percaya diri, mampu menggunakan strategi berpikir tingkat

tinggi. Pembelajaran kooperatif dapat menguntungkan bagi siswa yang

tingkat kemampuan rendah ataupun berprestasi rendah begitupun yang

tingkat kemampuan tinggi atau berprestasi tinggi yang mengerjakan tugas

akademik bersama-sama.

Model pembelajaran kooperatif adalah rangkaian kegiatan belajar yang

dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai

tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada empat unsur penting

dalam strategi pembelajaran kooperatif, yaitu: adanya peserta dalam

kelompok, adanya aturan kelompok, adanya upaya belajar setiap anggota

kelompok, dan adanya tujuan yang harus dicapai (Sanjaya, 2006: 239).
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Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain.

Perbedaan tersebut dilihat dari proses pembelajaran yang lebih

menekankan kepada proses kerjasama antar kelompok.

Karakteristik pembelajaran kooperatif menurut Sanjaya ialah sebagai

berikut :

1) pembelajaran secara tim, pembelajaran kooperatif merupakan
pembelajaran secara tim yang merupakan tempat untuk mencapai
tujuan, dan karena itu tim harus mampu membuat setiap siswa belajar.

2) didasarkan pada manajemen kooperatif, dalam pembelajaran
kooperatif memerlukan perencanaan yang matang agar proses
pembelajaran secara efektif.

3) kemampuan untuk bekerjasama, keberhasilan pembelajaran kooperatif
ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok.

4) keterampilan bekerjasama, kemauan untuk bekerjasama itu kemudian
dipraktikan memalui aktivitas dan kegiatan yang tergambarkan dalam
keterampilan bekerjasama.

Sanjaya (2006: 247) menjelaskan pembelajaran kooperatif memiliki

beberapa keunggulan dan kelemahan. Diantaranya ialah sebagai berikut.

1) Keunggulan Strategi Pembelajaran Kooperatif (SPK)
a. Melalui SPK siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan

tetapi dapat menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri,
menemukn informasi dari berbagai sumber, dan belajar dari sisea
yang lain.

b. SPK dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau
gagasan dengan kata-kata secara verbal dan membandingkannya
dengan ide-ide orang lain.

c. SPK dapat membantu anak untuk respek pada orang lain dan
menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima segala
perbedaan.

d. SPK dapat membantu memberdayakan setiap siswa untuk lebih
bertanggung jawab dalam belajar.

2) Kelemahan Strategi Pembelajaran Kooperatif (SPK)
a. Untuk memahami dan mengerti filosofis SPK memang butuh

waktu.
b. Ciri utama dari SPK adalah bahwa saling membelajarkan, oleh

karena itu jika tanpa peer teaching yang efektif maka dibandingkan
pembelajaran langsung dari guru bisa terjadi cara belajar yang
demikian apa yang seharusnya dipelajari dan dipahami tidak
pernah dicapai oleh siswa.

c. Walaupun kemampuan bekerjasama merupakan kemampuan yang
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d. sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam
kehidupan yang hanya didasarkan pada kemampuan secara
individual.

e. Keberhasilan SPK dalam upaya mengembangkan kesadaran
berkelompok memerlukan periode waktu yang cukup panjang.

2.1.6 Model pembelajaran kooperatif tipe Concept Mapping

Concept Mapping (CM) adalah model pembelajaran yang merupakan

strategi dalam pembelajaran yang sangat baik, sebab memaksa peserta

didik untuk secara aktif memikirkan hubungan-hubungan di antara konsep-

konsep atau faktor-faktor sains (ilmu pengetahuan), dengan kata lain

bahwa sebagai strategi untuk mengakses struktur pengetahuan peserta

didik. Concept Mapping (peta konsep) ini dikembangkan oleh Novak pada

tahun 1998 dari grup penelitinya pada awal 1970-an di Universitas

Cornell.

Model Pembelajaran Concept Mapping mengacu oleh teori belajar

asimilasi kognitif. Teori belajar asimilasi kognitif Ausubel yang

mengatakan bahwa belajar bermakna terjadi dengan mudah apabila

konsep-konsep baru dimasukan ke dalam konsep-konsep yang lebih

inklusif, dengan kata lain proses belajar terjadi bila siswa mampu

mengasimilasi yang ia miliki dengan pengetahuan yang baru. Salah satu

pernyataan dalam teori Ausubel adalah bahwa faktor yang paling penting

yang mempengaruhi pembelajaran adalah apa yang diketahui siswa

(pengetahuan awal). Jadi, supaya belajar jadi bermakna, maka konsep baru
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harus dikaitkan dengan konsep-konsep yang ada dalam struktur kognitif

siswa (Dahar dalam Trianto 2010:148).

Ausubel dalam (Munthe, 2009: 17) menjelaskan Concept map sebagai

suatu teknik yang telah digunakan secara ekstensif dalam pendidikan.

Novak dan Gowin (1985) dalam Dahar (1988: 149) mengemukakan bahwa

cara untuk mengetahui konsep-konsep yang telah dimiliki siswa, supaya

belajar bermakna berlangsung dapat dilakukan dengan pertolongan peta

konsep.

Peta konsep menurut Martin dalam (Trianto, 2007: 157) merupakan

inovasi baru yang penting untuk membantu anak menghasilkan

pembelajaran bermakna dalam kelas. Peta konsep menyediakan bantuan

visual konkret untuk membantu mengorganisasikan informasi sebelum

informasi tersebut dipelajari.

Peta konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan

bagaimana sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain

pada kategori yang sama. Agar pemahaman terhadap peta konsep lebih

jelas maka menurut Dahar (1996: 125) terdapat beberapa ciri peta konsep :

a) peta konsep adalah suatu cara untuk memperlihatkan konsep-konsep
dan proposisi suatu mata pelajaran. Dengan membuat sendiri peta
konsep siswa melihat bidang studi itu jelas dan bermakna.

b) peta konsep tidak hanya menggambarkan konsep-konsep yang
penting melainkan juga hubungan antara konsep-konsep itu.

c) pada peta konsep, konsep yang paling inklusif terdapat pada puncak,
lalu menurun hingga sampai pada konsep-konsep yang lebih khusus.

d) bila dua atau lebih digambarkan dibawah suatu konsep yang lebih
inklusif.
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Penerapan pembelajaran kooperatif tipe Concept Mapping merujuk pada

cara penyusunan. Menurut Dahar (1996: 154) peta konsep memegang

peranan penting dalam belajar bermakna. Oleh karena itu siswa hendaknya

pandai menyusun peta konsep untuk meyakinkan bahwa siswa telah

belajar bermakna. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a) mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah
konsep.

b) mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang
menunjang ide utama.

c) menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta tersebut.
d) mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang

secara visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide
utama.

e) berpikir bersama untuk memahami secara menyeluruh materi yang
dipelajari. (Dahar, 1996: 158)

Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan model Concept Mapping (peta

konsep) bagian dari model pembelajaran kooperatif struktural, yang

menekankan pada struktur dari struktur umum ke khusus yang dirancang

khusus untuk mempengaruhi pola interaksi dan pemahaman siswa.

Modifikasi dari pembelajaran model Concept Mapping adalah dengan

memberikan kesempatan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang

saling bekerja sama dalam memahami konsep materi pembelajaran. Dalam

hal ini dapat menunjukkan hubungan antara ide-ide dan membantu

memahami lebih baik apa yang dipelajari. Tipe ini juga dimaksudkan agar

siswa lebih terampil untuk menggali pengetahuan awal yang sudah

dimiliki dan memperoleh pengetahuan baru sesuai dengan pengalaman

belajar.
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Langkah-langkah dalam pembelajaran peta konsep adalah sebagai berikut :

1) Guru membagi kelas menjadi 3 kelompok besar

2) Dalam satu kelompok besar, guru menentukan kelompok siswa 2-3

orang untuk menentukan materi kepada tiap-tiap kelompok.

3) Memilih suatu bahan bacaan/topik yang akan dibahas

4) Menentukan konsep-konsep yang relevan.

5) Mengelompokkan (mengurutkan) konsep-konsep dari yang paling

inklusif ke yang paling tidak inklusif.

6) Menyusun konsep-konsep tersebut dalam suatu bagan, konsep yang

paling inklusif diletakkan di bagian atas atau di pusat bagan tersebut.

7) Menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan kata hubung.

8) Setiap kelompok harus mampu menjelaskan materi yang diampunya

secara bergantian.

9) Guru dan siswa saling menyimpulkan hasil yang dilakukan selama

proses pembelajaran.

Strategi pembelajaran dengan menggunakan peta konsep mempunyai

banyak keuntungan, diantaranya adalah siswa dapat menangkap seluruh

informasi yang diberikan oleh guru, kemudian siswa dapat menyusun

kembali informasi yang diberikan oleh guru secara praktis, siswa dapat

dengan mudah melihat hubungan-hubungan antar informasi, praktis dalam

penggunaannya, dan siswa dapat mengingat atau memahami pelajaran

dengan mudah.

Kelebihan Pembelajaran peta konsep menurut Gibson (1996), menyatakan

bahwa pendekatan peta konsep dapat bermanfaat dalam pembelajaran
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konsep di kelas. Dengan pendekatan ini, konsep ditata dalam tatanan

hirarkis dengan hubungan yang menunjukkan keterkaitan konsep. Adapun

kelebihan pembelajaran dengan menggunakan peta konsep yang

dinyatakan Novak dan Gowin (1984), adalah sebagi berikut.

Bagi Guru
1) Pemetaan konsep dapat menolong guru megorganisir seperangkat

pengalaman belajar secara keseluruhan yang akan disajikan.
2) Pemetaan konsep merupakan cara terbaik menghadirkan materi

pelajaran, hal ini disebabkan peta konsep adalah alat belajar yang tidak
menimbulkan efek verbal bagi siswa dengan mudah melihat, membaca,
dan mengerti makna yang diberikan.

3) Pemetaan konsep menolong guru memilih aturan pengajaran
berdasarkan kerangka kerja yang hierarki, hal ini mengingat banyak
materi pelajaran yang disajikan dalam urutan yang acak.

4) Membantu guru meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengajarannya.
Bagi Siswa
1) Pemetaan konsep merupakan cara belajar yang mengembangkan proses

belajar bermakna, yang akan meningkatkan pemahaman siswa dan daya
ingatnya.

2) Dapat meningkatkan keaktifan dan kreativitas berfikir siswa, hal ini
menimbulkan sikap kemandirian belajar yang lebih pada siswa.

3) Mengembangkan struktur kognitif yang terintegrasi dengan baik yang
akan memudahkan dalam belajar.

4) Dapat membantu siswa melihat makna materi pelajaran secara lebih
komprehensif dalam setiap komponen-komponen konsep dan
mengenali hubungan.

Selain kelebihan yang dimiliki dalam peta konsep terdapat beberapa

kelemahan, adapun kelemahan atau hambatan yang mungkin dialami siswa

dalam menyusun peta konsep, antara lain :

a) perlunya waktu yang cukup lama dalam menyusun peta konsep,
sedangkan waktu yang tersedia di kelas sangat terbatas.

b) sulit menentukan konsep-konsep yang terdapat pada materi yang
dipelajari.

c) sulit menentukan untuk menghubungkan konsep yang satu dengan
konsep yang lain. (Yusfi, 2013)
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2.1.7 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match

Model pembelajaran yang diterapkan di kelas seharusnya dapat

melibatkan siswa secara aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran.

Suasana belajar yang menyenangkan membuat kondisi kelas menjadi

lebih hidup. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran yang dapat

meningkatkan aktivitas belajar siswa sehingga pada akhirnya

meningkatkan hasil belajarnya.

Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk keaktifan

siswa adalah model pembelajaran mencari pasangan (Make A Match).

Model pembelajaran kooperatif tipe mencari pasangan (Make A Match)

ini diperkenalkan oleh Lorna Curran dalam (Huda,2013:134-135), Lorna

Curran menyatakan bahwa Make a Match adalah kegiatan siswa untuk

mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban soal sebelum batas

waktunya, siswa yang dapat mencocokkan kartunya akan diberi point dan

yang tidak berhasil mencocokkan kartunya akan diberi hukuman sesuai

dengan yang telah disepakati bersama. Guru lebih berperan sebagai

fasilitator dan ruangan kelas juga perlu ditata sedemikian rupa, sehingga

menunjang pembelajaran kooperatif. Keputusan guru dalam penataan

ruang kelas harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi ruang kelas dan

sekolah.

Model pembelajaran Make A Match adalah tipe model pembelajaran

konsep. Model pembelajaran ini mengajak siswa mencari jawaban

terhadap suatu pertanyaan konsep melalui suatu permainan kartu
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pasangan (Komalasari, 2010: 85). Model pembelajaran make a match

saat ini menjadi salah satu strategi yang penting dalam ruang kelas.

Model pembelajaran ini dapat diterapkan untuk semua mata pelajaran

dan tingkatan kelas (Huda, 2011: 135).

Menurut Huda (2013: 42), ada berbagai manfaat pembelajaran kooperatif
adalah:
1. Dapat memotivasi siswa untuk saling membantu pembelajaranya

satu sama lain.
2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kelompoknya

(sebagaimana kepada diri mereka sendiri) untuk melakukan yang
terbaik.

3. Meningkatkan keterampilan sosial yang dibutuhkan untuk bekerja
secara efektif.

4. Dapat memberikan kesempatan kepada para siswa untuk
menggunakan ketrampilan bertanya dan membahas sesuatu
masalah.

5. Dapat mengembangkan bakat kepemimpinan dan mengajarkan
ketrampilan berdiskusi.

Tujuan dari model pembelajaran Make A Match menurut Huda (2013:

251) antara lain pendalaman materi,penggalian materi,dan

edutainment. Pelaksanaan model pembelajaran Make A Match cukup

mudah, namun perlu dilakukan persiapan sebelum guru menerapkan

model pembelajaran ini di dalam kelas. Salah satu persiapannya

adalah membuat kartu-kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban.

Menurut Huda (2013: 252) beberapa persiapan yang perlu dilakukan

sebelum melaksanakan model pembelajaran Make A Match, antara

lain:

1) Membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan materi yang
dipelajari, kemudian menuliskan dalam kartu- kartu pertanyaan.

2) Membuat kunci jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dan
menuliskan ke dalam kartu-kartu jawaban.
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3) Membuat aturan yang berisi penghargaan bagi siswa yang berhasil
dan sanksi bagi siswa yang gagal (aturan dapat dibuat bersama
siswa).

4) Menyediakan lembaran untuk mencatat pasangan-pasangan yang
berhasil sekaligus untuk penskoran presentasi.

Model pembelajaran Make A Match melatih siswa untuk aktif di dalam

pembelajaran dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Model

pembelajaran make a match dapat menjadi evaluasi bagi guru untuk

melihat sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang

disampaikan melalui permainan yang menyenangkan. Selain itu,

model pembelajaran ini memberi kesempatan kepada siswa untuk

mengemukakan pendapatnya dengan bertanya atau menjawab

pertanyaan dan saling berinteraksi dengan siswa yang lain di dalam

kelas. Hal ini dapat menjadikan siswa aktif di dalam pembelajaran.

Langkah-langkah penerapan model pembelajaran make a match menurut

Huda (2013: 252-253) adalah sebagai berikut:

1) Guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa untuk
mempelajari materi di rumah (dilakukan untuk sesi review)

2) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa topik yang
cocok untuk sesi review. Kartu terdiri dari 2 bagian, yaitu kartu soal
dan kartu jawaban.

3) Siswa dibagi ke dalam 2 kelompok, misalnya kelompok A dan B.
kelompok A mendapat kartu soal, sedangkan kelompok B mendapat
kartu jawaban. Setiap siswa di masing- masing kelompok mendapat 1
buah kartu.

4) Setiap siswa diminta untuk mencari pasangan kartu yang cocok
dengan kartunya dengan batasan waktu yang telah ditentukan oleh
guru.

5) Siswa yang telah menemukan pasangannya sebelum batas waktu
berakhir diberi poin, dan membentuk kelompok kecil sesuai topik,
kemudian mempresentasikan topik yang dibahas bersama
pasangannya di depan kelas. Siswa lain memberikan tanggapan dan
diberi kesempatan untuk bertanya.

6) Bagi siswa yang tidak dapat menemukan pasangan kartunya ketika
waktu telah berakhir akan dikenakan hukuman yang telah disepakati
bersama.
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7) Guru memberikan klarifikasi atas kebenaran pertanyaan dan jawaban
dari pasangan yang presentasi.

8) Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi pelajaran.

Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan. Model

pembelajaran bisa jadi cocok untuk materi atau tujuan tertentu, tetapi

kurang cocok untuk materi atau tujuan lainnya, begitu pula dengan model

pembelajaran Make A Match.

Menurut Huda (2013: 253) kelebihan model pembelajaran Make A
Match antara lain:
1) Dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, baik secara kognitif

maupun fisik
2) Merupakan model yang menyenangkan karena ada unsur

permainan
3) Meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang

dipelajari dan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa
4) Efektif sebagai sarana melatih keberanian siswa untuk tampil

presentasi
5) Efektif melatih kedisiplinan siswa menghargai waktu untuk

belajar.

Adapun kelemahan model pembelajaran Make A Match (Huda, 2013: 254)

adalah:

1) Jika strategi ini tidak dipersiapkan dengan baik, akan banyak waktu
yang terbuang

2) Pada awal penerapan metode, banyak siswa yang akan malu
berpasangan dengan lawan jenisnya

3) Jika guru tidak mengarahkan siswa dengan baik, akan banyak siswa
yang kurang memperhatikan pada saat presentasi pasangan

4) Guru harus hati-hati dan bijaksana saat memberi hukuman pada
siswa yang tidak mendapat pasangan, karena mereka bisa malu

5) Menggunakan metode ini secara terus-menerus akan menimbukan
kebosanan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa model

pembelajaran Make A Match adalah model pembelajaran mencari

pasangan dengan menggunakan kartu-kartu yang berisi pertanyaan

dan jawaban yang sesuai dengan materi yang dipelajari. Model
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pembelajaran ini digunakan untuk melihat sejauh mana

pemahaman siswa terhadap materi. Model pembelajaran ini cukup

menyenangkan dan bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran

dan tingkatan kelas.

2.1.8 Minat Belajar

Menurut Slameto (2013: 180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri

dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut,

semakin besar minat. Minat menurut Sardiman (2008: 76) minat diartikan

sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau

arti sementara yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau

kebutuhan-kebutuhan tersendiri.

Menurut Djaali (2008: 121) minat dapat diekspresikan melalui pernyataan

yang menunjukan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada hal

lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu

aktivitas. Minat tidak dibawa sejak lahir, melainkan diperoleh kemudian.

Menurut Djamarah (2011: 106) minat adalah kecenderungan yang menetap
untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang
berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara
konsisten dengan rasa senang. Dengan kata lain, minat adalah suatu rasa
lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada
yang menyuruh.

Berdasarkan  pendapatan  di  atas,  dapat  dimaknai  bahwa  minat  adalah

kecenderungan yang mengarah manusia terhadap bidang-bidang yang ia
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sukai dan tekuni tanpa adanya keterpaksaan dari siapapun. Seseorang yang

mempunyai minat terhadap suatu hal atau bidang tertentu, maka ia akan

senantiasa  mengarahkan dirinya  terhadap  bidang  tersebut  dan  senang

menekuninya dengan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan.

Minat belajar merupakan ketertarikan atau kesenangan pada suatu

pelajaran sehingga dapat menimbulkan perubahan prilaku pada diri siswa

yang relatif tetap untuk lebih memperhatikan dan mengingat secara terus

menerus  yang  diikuti  rasa  senang  untuk  memperoleh  suatu  kepuasan

dalam mencapai tujuan pembelajaran. Apabila seorang guru ingin berhasil

dalam  melakukan  kegiatan  belajar  mengajar  harus  dapat  memberikan

rangsangan kepada murid agar ia berminat dalam mengikuti proses belajar

mengajar tersebut. Apabila murid sudah merasa berminat mengikuti

pelajaran, maka ia akan dapat mengerti dengan mudah dan sebaliknya

apabila murid merasakan tidak minat dalam melakukan proses

pembelajaran ia akan merasa tersiksa mengikuti pelajaran tersebut. Minat

tidak  hanya  diekspresikan  melalui  pernyatan  yang  menunjukan bahwa

anak didik lebih menyukai sesuatu daripada yang lainnya, tetapi dapat juga

diimplementasikan melalui pertisipasi aktif dalam suatu kegiatan. Anak

didik yang berminat terhadap sesuatu cenderung akan memberikan

perhatikan yang lebih besar terhadap sesuatu yang diminati itu dan sama

sekali tak menghiraukan sesuatu yang lain. Minat mempunyai peran yang

sangat penting dalam perkembangan belajar siswa. Siswa yang menaruh

minat pada suatu bidang tertentu, maka akan berusaha lebih keras dalam

menekuni bidang tersebut siswa yang tidak menaruh minat.
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Minat diukur dengan menggunakan kuesioner atau dengan menggunakan

wawancara. Dalam TRA (Theory of Reasoned Action), minat merupakan

bagian dari intense sehingga belum nampak kegiatannya dan tidak dapat

dilakukan observasi secara langsung (Fishben, 1975). Hasil pengukuran

minat menurut Ajzen (1996), dapat dikategorikan menjadi minat tinggi

(67% – 100%), minat sedang (34% – 66%), dan minat rendah (0% – 33%).

(creasoft.wordpress.com/tag/minat/html)

a. Indikator Minat Belajar

Menurut Slameto (2013: 57) siswa yang berminat dalam belajar

mempunyai ciri – ciri sebagai berikut.

1. Mempunyai kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan
mengenang sesuatu yang dipelajari secara terus menerus.

2. Ada rasa suka dan senang pada sesuatu yang diminati
3. Memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan pada sesuatu yang

diminati. Ada rasa keterikatan pada sesuatu aktivitas-aktivitas yang
diminati.

4. Lebih menyukai suatu hal yang menjadi minatnya daripada yang
lainnya.

5. Dimanifestasikan melalui partisipasi pada aktivitas dan kegiatan.

Menurut Safari (2003: 60) ada beberapa indikator minat belajar yaitu

sebagai berikut :

1. Perasaan Senang
Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap
pelajaran ekonomi misalnya, maka ia harus terus mempelajari ilmu
yang berhubungan dengan ekonomi. Sama sekali tidak ada perasaan
terpaksa untuk mempelajari bidang tersebut.

2. Ketertarikan Siswa
Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong siswa untuk
cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan, atau bisa
berupa pengalaman efektif yang dirangsang oleh kegiatan itu
sendiri.

3. Perhatian Siswa
Perhatian merupakan konsentrasi atau aktifitas jiwa terhadap
pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain
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dari pada itu. Siswa yang memiliki minat pada objek tertentu, maka
dengan sendirinya akan memperhatikan objek tersebut.

4. Keterlibatan Siswa
Ketertarikan seseorang akan sesuatu obyek yang mengakibatkan
orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau
mengerjakan kegiatan dari obyek tersebut.

b. Meningkatkan Minat Siswa

Menurut Djmarah (2011: 167) ada beberapa macam cara yang dapat

guru untuk meningkatkan minat anak didik sebagai berikut.

1. Membandingkan adanya suatu kebutuhan pada diri anak didik,
sehingga dia rela belajar tanpa paksaan.

2. Menghubungkan bahan pelajaran yang diberikan dengan persoalan
pengalaman yang dimiliki anak didik, sehingga anak didik lebih
mudah menerima bahan pelajaran.

3. Memberikan kesempatan kepada anak didik untuk mendapatkan
hasil belajar yang baik dengan cara menyediakan lingkungan belajar
yang kreatif dan kondusif.

4. Menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik mengajar dalam
konteks perbedaan individual anak didik.

Menurut Rooijakkers dalam (Djamarah, 2011: 192) meningkatkan

minat dpat pula dicapai dengan cara menghubungkan bahan pengajaran

dengan suatu berita sensasional yang sudah diketahui kebanyakan anak

didik.
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2.2 Penelitian yang Relevan

Tabel 2. Penelitian yang Relevan
Nama Judul Hasil Penelitian

Eis
Sumiyati
(2012)

Studi Perbandingan Hasil
Belajar Ekonomi Melalui
model pembelajaran
kooperatif tipe Make A
Match dengan model
pembelajaran langsung
pada siswa kelas X
semester genap SMAN 1
Terbanggi Besar tahun
pelajaran 2011/2012

Hasil penelitian ada perbedaan
hasil belajar ekonomi antara
siswa yang pembelajarannya
menggunakan model
pembelajaran kooperatif tipe
Make A Match dengan siswa
yang pembelajarannya
menggunakan model
pembelajaran langsung,
diperoleh Fhitung 5,891 > Ftabel

4,00.

Zahara
Aziz dan
Nurliah Jair
(2009)

Penggunaan peta konsep
untuk meningkatkan
pencapaian mata pelajaran
sejarah bagi pelajar
tingkatan dua (E-Jurnal
pendidikan 2009)

Hasil penelitian menunjukkan
penggunaan peta konsep
sebagai salah satu teknik
pengajaran sejarah sangat
berkesan dalam meningkatkan
pencapaian hasil belajar dalam
mata pelajaran sejarah.

Muji
Aprilia
Fitriani
(2013)

Perbandingan Hasil
Belajar Ekonomi
Melalui Model
Pembelajaran Tipe
Problem Based
Instruction Dan
Make A Match
(Studi pada Siswa
Kelas XI IPS SMA
Negeri 1
Sumberjaya
Lampung Barat T.P
2012/2013

Ada perbedaan hasil belajar
ekonomi antara siswa dengan
perlakuan model pembelajaran
problem based instruction dan
model pembelajaran make a
match dengan Sig. 0,016 < 0,05.
Sedangkan hasil keefektifan
adalah 1,02 yang artinya
penggunaan model problem
based instruction lebih efektif
dibandingkan model make a
match.

Leni
Asnawati
(2014)

Pengaruh Disiplin Belajar,
Minat Belajar, dan
Lingkungan Belajar Di
Sekolah Terhadap Hasil
Belajar Ekonomi Siswa
Kelas XI SMA Negeri 5
Metro Tahun Pelajaran
2013/2014

Ada pengaruh antara minat
belajar dengan hasil belajar
ekonomi siswa yang ditujukan
dengan nilai thitung> ttabel yaitu
12,140 > 1,990
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Eka
Noviyanti
(2012)

Studi Perbandingan Hasil
Belajar IPS Terpadu
Dengan Menggunakan
Metode Pembelajaran
Kooperatif Tipe Jigsaw
Dan Metode Pembelajaran
Kooperatif Tipe Stad
Dengan Memperhatikan
Minat Belajar Pada Siswa
Kelas IX Semester Genap
SMP Negeri 7 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran
2011/2012

1)pada pengujian hipotesis
kedua diperoleh Thitung

2,198>Ttabel 2,101 dan terlihat
dari hasil belajar IPS Terpadu
siswa yang meiliki minat
belajar tinggi dengan
menggunakan metode jigsaw
83,50 lebih tinggi
dibandingkan siswa yang
diajarkan menggunakan
metode pembelajaran koperatif
tipe STAD 76,70.
2) pada pengujian hipotesis
kedua diperoleh Thitung

1,248>Ttabel 2,101 dan terlihat
dari hasil belajar IPS Terpadu
siswa yang meiliki minat
belajar rendah dengan
menggunakan metode jigsaw
77,70 lebih tinggi
dibandingkan siswa yang
diajarkan menggunakan
metode pembelajaran koperatif
tipe STAD 73,10.

2.3 Kerangka Pikir

Uma Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2012 : 91) mengemukakan bahwa,

kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting. Keberhasilan proses pembelajaran di sekolah

berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, salah

satunya melalui model pembelajaran. Model pembelajaran yang tepat

diterapkan pada materi pelajaran dapat menunjang keberhasilan belajar

siswa. Ada banyak model pembelajaran yang dapat diterapkan, tetapi

penelitian ini hanya membandingkan model pembelajaran Concept Mapping

dan model pembelajaran Make A Match. Kedua model pembelajaran tersebut
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bersumber dari teori belajar yang berbeda. Model pembelajaran Concept

Mapping mengacu oleh teori belajar asimilasi kognitif, sedangkan model

pembelajaran Make A Match mengacu kepada teori belajar behaviorisme.

Teori belajar asimilasi kognitif Ausubel yang mengatakan bahwa belajar

bermakna terjadi dengan mudah apabila konsep-konsep baru dimasukan ke

dalam konsep-konsep yang lebih inklusif, dengan kata lain proses belajar

terjadi bila siswa mampu mengasimilasi yang ia miliki dengan pengetahuan

yang baru. Sedangkan dalam teori belajar behaviorisme, belajar dipandang

sebagai suatu kegiatan pemindahan pengetahuan dari guru kepada siswa.

Teori belajar behaviorisme menurut Skinner dalam (Budiningsih, 2012: 24)

mengemukakan bahwa belajar adalah hubungan antara stimulus dan respon

yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungannya, yang kemudian

menimbulkan perubahan tingkah laku. Menurut teori ini dalam belajar yang

penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon.

Hal ini sesuai dengan model pembelajaran Make A Match, dimana guru

memberikan stimulus berupa topik atau materi yang direspon oleh siswa

dalam bentuk interaksi bersama pasangannya untuk menyelesaikan tugas

dengan menggunakan berbagai sumber belajar.

Untuk memperjelas faktor-faktor yang diteliti, maka faktor-faktor tersebut

dibedakan dalam bentuk variabel-variabel. Variabel bebas (independen)

dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran pembelajaran

Concept Mapping dan model pembelajaran Make A Match. Variabel terikat

(dependen) dalam penelitian ini adalah hasil belajar akuntansi siswa melalui
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penerapan model pembelajaran tersebut. Variabel moderator dalam

penelitian ini adalah motivasi belajar. Sebelum merumuskan hipotesis, maka

perlu diuraikan argumentasi sebagai berikut:

1. Perbedaan Hasil Belajar Akuntansi antara Siswa yang Pembelajarannya
Menggunakan Model Concept Mapping dan Siswa yang
Pembelajarannya Menggunakan Model Make A Match

Kegiatan pembelajaran dengan mengaplikasikan berbagai model–model

pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan minat, motivasi, aktivitas dan

hasil belajar. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dapat

memaksimalkan hasil belajar peserta didik, meskipun faktor yang lain juga

dapat menentukan. Permasalahannya adalah bagaimana memberi gambaran

yang jelas kepada siswa tentang isi pokok bahasan ekonomi, agar siswa

dalam pembelajaran mengalami sendiri apa yang dipelajarinya. Karena

belajar yang menarik adalah dengan mengalami sendiri, dan dalam

pembelajaran itu siswa memaksimalkan panca inderanya untuk mencapai

tujuan pembelajaran. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam

benaknya sedangkan guru memberikan kemudahan untuk proses ini dengan

memberi kesempatan siswa untuk menemukan dan menetapkan ide-ide

mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar

menggunakan strategi dalam diri mereka sendiri. Teori ini berkembang dari

kerja aliran kognitif.

Model pembelajaran kooperatif terus dikembangkan karena dengan

menerapkan pembelajaran ini, kemajuan penalaran, kecakapan beragumentasi
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dan rasa percaya diri siswa dalam mengerjakan soal dapat ditingkatkan.

Pembelajaran kooperatif memiliki berbagai tipe, dua diantaranya tipe Concept

Mapping dan Make A Match. Kedua model pembelajaran kooperatif tersebut

memiliki langkah-langkah yang berbeda. Namun, kedua model tersebut

memiliki kesamaan yaitu pembelajaran secara kelompok yang berpusat pada

siswa dan guru hanya sebagai fasilitator.

Model pembelajaran kooperatif tipe Concept Mapping, setiap siswa dituntut

untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru hanya sebagai

fasilitator. Langkah awal dalam pembelajaran ini adalah guru membentuk 3

kelompok besar dalam kelas, setelah itu setiap kelompok akan diberi topik

untuk bahan pembelajaran, kemudian dalam kelompok besar dibentuk

kelompok-kelompok kecil yang anggota hanya terdiri 2-3 orang secara

heterogen, tiap kelompok berdiskusi secara bersama-sama untuk membuat

peta konsep perihal topik yang telah diberikan guru. Dalam satu kelompok

besar memiliki materi/topik yang sama, namun dalam kelompok kecil mereka

akan mempresentasikan materi menurut versi masing-masing kelompok dan

tidak boleh ada kesamaan dalam perihal sususan, struktur materi, dan contoh-

contoh yang memungkinkan siswa untuk lebih memperluas materi.

Kelompok yang dibentuk harus saling bekerjasama dan kompak. Setelah

berdiskusi masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya.

Kelompok lain mengoreksi dan siap untuk menanggapi kelompok yang maju.

Setelah selesai giliran kelompok lain yang mempresentasikan dengan

mengaitkan konsep awal dengan konsep baru. Langkah terakhir dari model

pembelajaran ini adalah pemberian tes formatif pada siswa secara individu.
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Berbeda dengan model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match, model

pembelajaran tipe ini langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru yakni

guru menyampaikan materi atau memberi tugas kepada siswa untuk

mempelajari materi di rumah (dilakukan untuk sesi review), guru

menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa topik yang cocok untuk

sesi review. Kartu terdiri dari 2 bagian, yaitu kartu soal dan kartu jawaban,

siswa dibagi ke dalam 2 kelompok, misalnya kelompok A dan B, kelompok

A mendapat kartu soal, sedangkan kelompok B mendapat kartu jawaban.

Setiap siswa di masing- masing kelompok mendapat 1 buah kartu. Setiap

siswa diminta untuk mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya

dengan batasan waktu yang telah ditentukan oleh guru. Siswa yang telah

menemukan pasangannya sebelum batas waktu berakhir diberi poin, dan

membentuk kelompok kecil sesuai topik, kemudian mempresentasikan topik

yang dibahas bersama pasangannya di depan kelas. Siswa lain memberikan

tanggapan dan diberi kesempatan untuk bertanya. Bagi siswa yang tidak

dapat menemukan pasangan kartunya ketika waktu telah berakhir akan

dikenakan hukuman yang telah disepakati bersama. Guru memberikan

klarifikasi atas kebenaran pertanyaan dan jawaban dari pasangan yang

presentasi. Guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang materi

pelajaran.

Jika dikaitkan dengan teori belajar behavioristik dengan model hubungan dan

respon maka model Concept Mapping dan Make A Match dapat menciptakan

stimulus yang berbeda pada siswa untuk belajar. Dalam teori tersebut belajar
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adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja

yang diberikan oleh guru kepada siswa, sedangkan respon adalah interaksi

atau tanggapan terhadap stimulus yang diberikan.

Berdasarkan uraian di atas, dengan menerapkan kedua model pembelajaran

tersebut peneliti menduga adanya perbedaan hasil belajar ekonomi antara

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe Concept Mapping dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match.

2. Hasil Belajar Akuntansi Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan
Model Concept Mapping Lebih Tinggi Dibandingkan Model Make A
Match pada Siswa yang Memiliki Minat Belajar Tinggi

Berdasarkan langkah-langkah pembelajarannya, pembelajaran kooperatif tipe

Concept Mapping akan berdampak baik, kemampuan siswa untuk memahami

sendiri konsep-konsep materi yang dilaksanakan dengan melatih diri

menemukan kemampuan sendiri dalam dirinya. Sebagaimana pendapat

Solihatin (2007: 5) yang menyatakan bahwa model pembelajaran cooperative

learning merupakan suatu model pembelajaran yang membantu siswa dalam

mengembangkan pemahaman dan sikapnya sesuai dengan kemampuannya.

Siswa diajak bekerjasama dalam kelompok, saling melengkapi, bertukar

pikiran, mengemukakan pendapat dan saling bertanggung jawab untuk

meyakinkan kemampuan dirinya terhadap kelompoknya.

Sedangkan model pembelajaran Make A Match memiliki langkah yang

berbeda, namun hampir sama dalam menentukan kerjasama kelompok.
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Pembelajaran ini siswa dituntut untuk mengingat dan mencari materi yang

cocok dengan topik yang ada ditangannya melalui kartu soal atau jawaban.

Perlu adanya kerjasama yang kompak untuk menemukan kecocokan topik.

Materi yang bukan miliknya akan dicoba untuk dicari dan secara tidak

langsung siswa akan mempelajari secara menyeluruh tentang materi yang

diberikan.

Kedua model pembelajaran ini memberikan cara yang berbeda untuk

meningkatkan minat, motivasi, serta hasil belajarnya. Selain model

pembelajaran banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil belajar,

salah satunya ialah minat belajar. Minat merupakan faktor pendorong siswa

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses belajar seoptimal

mungkin. Siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi akan menampilkan

tindakan yang akan meningkatkan hasil belajarnya. Teori dari Crow and

Crow mengatakan bahwa minat berhubungan dengn gaya gerak yang

mendorong seseorang untuk menghadapi atau berurusan dengan orang,

benda, kegitan, pengalaman yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.

Sehingga minat belajar sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Teori

Minat Holland (dalam Djaali, 2008: 122) minat adalah kecenderungan hati

yang tinggi terhadap sesuatu. Berikut paradigma pada penelitian untuk

memberikan gambaran dengan jelas mengenai kerangka pikir tersebut.

Minat belajar siswa tinggi cocok memakai model pembelajaran Concept

Mapping, karena siswa yang minat belajar tinggi akan lebih aktif dalam

mencari jawaban atau memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dengan

tahap berfikir secara individu, Sehingga siswa lebih bertanggung jawab untuk
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menjawab dengan baik serta siswa dapat meningkatkan minat belajarnya,

semakin berusaha untuk menemukan jawaban dan pemecahan masalah yang

dianggap benar dan baik. Demikian dengan teknik membuat kelompok, siswa

yang minat belajarnya tinggi dapat berinteraksi dengan anggota kelompoknya

dengan baik dan menyempurnakan jawaban tersebut. Dengan pembelajaran

Concept Mapping peserta didik dapat secara aktif membuat sendiri peta

konsep pada mata pelajaran, dan melihat bidang studi itu jelas dan bermakna

sehingga dapat menumbuhkan minat belajar siswa. Siswa yang minat

belajarnya tinggi lebih aktif untuk dapat berbagi hasil pemikirannya dengan

anggota kelompok dan aktif serta lebih siap untuk dapat mempresentasikan

kesimpulan jawaban tersebut dengan baik. Sehingga siswa yang minat

belajarnya tinggi cenderung dapat lebih meningkatkan hasil belajarnya.

Berbeda dengan model pembelajaran Make A Match yang membantu siswa

mempelajari konsep melalui kartu pasangan. Siswa lebih dituntut

kemandiriannya untuk menemukan pasangan kartu yang sesuai dengan topik

dari materi yang akan dipelajari, kemudian bekerjasama untuk mempelajari

materi dengan pasangannya dan mempresentasikan hasil diskusinya di depan

kelas untuk kemudian diberikan penilaian oleh guru.

Bagi siswa yang memiliki minat belajar tinggi akan lebih mudah untuk

menemukan pasangan kartunya, namun ia cepat merasa bosan dalam

mempelajari materi bersama pasangannya. Siswa yang minat belajarnya

tinggi merasa kecewa bila tidak mendapatkan pasangan kartu yang tepat dan

kurang semangat dalam meningkatkan hasil belajar. Hal ini dapat

mengakibatkan perbedaan hasil belajar siswa yang memiliki minat tinggi
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terhadap hasil belajarnya lebih tinggi yang menggunakan kooperatif tipe

Concept Mapping dibanding tipe Make A Match. Adanya minat belajar siswa

yang tinggi dapat meningkatkan hasil belajar siswa, sesuai dengan pendapat

dari Syaiful (2010: 152) sesuatu yang menarik minat dan dibutuhkan anak

tertentu akan menarik perhatiannya, dengan demikian mereka akan

bersungguh-sungguh dalam belajar.

3. Hasil Belajar Akuntansi Siswa yang Pembelajarannya Menggunakan
Model Concept Mapping Lebih Rendah Dibandingkan Model Make A
Match pada Siswa yang Memiliki Minat Belajar Rendah

Kegiatan mencari pasangan kartu dalam batas waktu yang telah ditentukan

dalam model pembelajaran make a match memungkinkan siswa untuk

mempersiapkan diri secara maksimal di dalam pembelajaran. Jika siswa tidak

menginginkan hukuman yang diberikan oleh guru, maka mereka akan

berusaha menemukan pasangan kartunya sebelum batas waktu berakhir

kemudian bersama dengan pasangannya saling membantu dalam mempelajari

suatu topik yang disajikan. Model pembelajaran make a match membutuhkan

kesiapan diri siswa secara individual dan kerjasama dengan teman satu

kelompoknya. Model pembelajaran make a match ini mengacu pada teori

belajar behaviorisme dimana di dalam teori belajar behaviorisme, hadiah dan

hukuman masih dipandang sebagai hal yang penting diperhatikan dalam

pembelajaran. Siswa yang memiliki minat belajar rendah terpaksa akan

meningkatkan aktivitas belajarnya untuk berusaha menghindari hukuman

karena ia menganggap dirinya belum mampu dan belum memahami materi

secara baik sehingga hal ini akan memicu semangat dan kesungguhannya
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dalam mempelajari materi. Jika siswa menginginkan kelompoknya

mendapatkan hasil yang baik ketika presentasi, maka ia akan berusaha

mendorong temannya untuk mempelajari materi bersama sehingga

penguasaan materinya akan lebih baik dan pada akhirnya berdampak pada

hasil belajar yang maksimal.

Berbeda dengan model pembelajaran Concept Mapping yang menekankan pada

kemampuan berpikir siswa dalam menghubungkan pengetahuan baru dengan

konsep-konsep relevan yang telah mereka miliki pada mata pelajaran

akuntansi. Model pembelajaran Concept Mapping melibatkan aktivitas siswa

secara berkelompok dalam menyusun peta konsep dengan menghubungkan

konsep-konsep yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Pembelajaran

secara berkelompok ini memungkinkan siswa yang memiliki minat belajar

rendah untuk mengandalkan teman sekelompoknya yang lebih memahami

materi sehingga siswa yang memiliki minat belajar rendah cenderung

bersikap pasif. Hal ini mengakibatkan perbedaan hasil belajar antara model

pembelajaran Concept Mapping dan Make A Match pada siswa yang

memiliki minat belajar rendah.

4. Ada Interaksi antara Model Pembelajaran dengan Minat Belajar Siswa
Pada Mata Pelajaran Akuntansi

Desain penelitian ini dirancang untuk menyelidiki pengaruh antara dua model

pembelajaran yaitu Concept Mapping dan Make A Match terhadap hasil

belajar ekonomi. Dalam penelitian ini diduga bahwa ada pengaruh yang

berbeda dengan adanya minat belajar pada siswa. Jika pada model
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pembelajaran kooperatif tipe Concept Mapping yang tahap pembelajarannya

memberikan bantuan siswa dalam mengaitkan materi yang dipelajari dapat

menemukan sendiri materi yang diajarkan secara menyeluruh yang

menunjukkan tingkat pemahaman, kedalaman dan perluasan materi yang ada

pada diri siswa. Senada dengan teori Ausubel (Dahar, 1996: 17) bahwa faktor

yang paling penting yang mempengaruhi belajar ialah sesuatu yang telah

diketahui siswa dan dalam mengajar guru hendaknya berawal dari hal

tersebut. Siswa juga dapat menghasilkan informasi itu dengan

menghubungkannya pada konsep-konsep yang telah ada dalam struktur

kognitifnya, dalam hal ini terjadi belajar hapalan.

Peneliti menduga berdasarkan tahapan-tahapan pembelajarannya, tipe

Concept Mapping lebih efektif meningkatkan hasil belajar akuntansi pada

siswa yang memiliki minat belajar tinggi. Sedangkan hasil belajar yang

menggunakan model pembelajaran Make A Match lebih tinggi hasilnya pada

siswa yang memiliki minat belajar rendah. Hal tersebut karena karakter

pembelajaran Make A Match dengan adanya siswa berpasangan untuk

mencari kecocokan antara pertanyaan dan jawaban dialami oleh kedua siswa

tersebut lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar akuntansi pada siswa

yang memiliki motivasi belajar rendah, sehingga dengan kata lain ada

interaksi antara model pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap hasil

belajar akuntansi siswa.

Berdasaran uraian tersebut, maka kerangka pikir penelitian ini dapat

digambarkan sebagai berikut.
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Gambar 1. Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan, dan kerangka

pikir yang telah diuraikan sebelumnya. Maka rumusan hipotesis dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan hasil belajar akuntansi antara siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Concept

Mapping dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Make A Match.

2. Hasil belajar akuntansi siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran Concept Mapping lebih tinggi dibandingkan

dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran make a match pada siswa yang memiliki minat belajar

tinggi.

Model
Pembelajaran

Concept
Mapping

Make A
Match

Minat
Belajar

Minat
Belajar

Tinggi

Rendah

Tinggi

Rendah

Hasil
Belajar
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3. Hasil belajar akuntansi siswa yang pembelajarannya menggunakan

model pembelajaran Concept Mapping lebih rendah dibandingkan

siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

Make A Match pada siswa yang memiliki minat belajar rendah.

4. Terdapat interaksi antara model pembelajaran dengan minat belajar

siswa terhadap hasil belajar akuntansi.



  

  

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian 

komparatif dengan pendekatan eksperimen. Rumusan komparatif adalah 

rumusan masalah penelitian yang  membandingkan satu variabel atau lebih 

pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda 

(Sugiyono, 2012: 57). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan 

penelitian yang akan dicapai yaitu mengetahui perbedaan suatu variabel, yaitu 

hasil belajar akuntansi dengan perlakuan yang berbeda. Sedangkan penelitian 

eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari 

pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang 

terkendalikan (Sugiyono, 2012: 107). 

 

Metode eksperimen yang digunakan adalah metode eksperimen semu (quasi 

eksperimental design). Penelitian semu dapat diartikan sebagai penelitian 

yang mendekati eksperimen. Bentuk penelitian banyak digunakan di bidang 

ilmu pendidikan atau penelitian lain dengan subjek yang diteliti adalah 

manusia (Sukardi, 2009: 16). 
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3.1.1 Desain Eksperimen 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi 

experimental design. Quasi experimental design merupakan pengembangan 

dari true experimental design yang sulit dilaksanakan. Desain ini 

mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya 

untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan 

eksperimen (Sugiyono, 2013: 114). 

Kelompok sampel ditentukan secara random, kemudian diperoleh Kelas 

XI IPS 1 yang melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran 

Concept Mapping sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas XI IPS 2 

yang melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran Make A 

Match sebagai kelas kontrol. Baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

terdapat siswa yang memiliki minat belajar yang tinggi dan rendah. Desain 

penelitian ini melihat perbedaan hasil pre-test dan post-test antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen maupun kelas kontrol 

terdapat siswa yang memiliki hasil belajar yang homogen baik itu tinggi 

ataupun rendah. 

Desain penelitian yang digunakan dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2. Desain Penelitian 

3.1.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dijalankan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Melakukan observasi pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui jumlah 

kelas yang menjadi populasi kemudian digunakan sebagai sampel dalam 

penelitian, Selain itu, untuk memastikan bahwa setiap kelas dalam 

polulasi merupakan kelas-kelas yang mempunyai relatif sama, atau tidak 

adanya kelas unggulan. 

b. Menetapkan sampel dalam penelitian yang dilakukan dengan cara teknik 

cluster random sampling. 

c. Membuat media pembelajaran yang mengenai materi yang akan 

diajarkan 

d. Membuat perangkat pembelajaran  

e. Melaksanakan model pembelajaran kooperatif Concept Mapping 

Langkah-langkah dalam penerapan sebagai berikut : 

1) mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang melingkupi sejumlah 

konsep. 
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2) mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep sekunder yang 

menunjang ide utama. 

3) menempatkan ide utama di tengah atau di puncak peta tersebut. 

4) mengelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide utama yang secara 

visual menunjukkan hubungan ide-ide tersebut dengan ide utama. 

5) berpikir bersama untuk memahami secara menyeluruh materi yang 

dipelajari. (Dahar, 1996: 154) 

 

f. Melaksanakan model pembelajaran kooperatif Make A Match. 

Langkah-langkah dalam penerapan sebagai berikut : 

1) guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau 

topik yang cocok untuk sesi review, satu bagian kartu soal dan bagian 

lainnya kartu jawaban. 

2) setiap siswa mendapatkan sebuah kartu yang bertuliskan soal/jawaban. 

3) tiap siswa memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang. 

4) setiap siswa mencari pasangan kartu yang cocok dengan kartunya.  

5) setiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu 

diberi poin, dan membentuk kelompok kecil sesuai topik. 

6) jika siswa tidak dapat mencocokkan kartunya dengan kartu temannya 

(tidak dapat menemukan kartu soal atau kartu jawaban) akan 

mendapatkan hukuman, yang telah disepakati bersama. 

7) setelah satu babak, kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu 

yang berbeda dari sebelumnya, demikian seterusnya. 

8) siswa juga bisa bergabung dengan 2 atau 3 siswa lainnya yang 

memegang kartu yang cocok. 

9) guru bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan terhadap materi 

pelajaran. (Komalasari, 2010: 85). 

 

g. Melakukan tes akhir atau post test pada dua kelompok subjek untuk 

mengukur hasil belajar. 

h. Menguji hipotesis, yaitu mengolah data yang diperoleh dengan 

menggunakan bantuan aplikasi SPSS 16 sebagai pengaplikasian rumus 

yang sudah ditentukan. 

i. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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3.2 Populasi dan Sampel 

 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 

117). Populasi adalah keseluruhan objek maupun subjek yang menjadi 

sasaran penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa kelas XI IPS 

SMA Negeri 2 Gedongtataan Tahun Pelajaran 2015/2016 yang terdiri dari 3 

kelas sebanyak 90 siswa. 

 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012: 118). Sampel penelitian ini diambil dari 

populasi sebanyak 3  kelas, yaitu kelas XI IPS 1, XI IPS 2, XI IPS 3. Hasil 

teknik cluster random sampling, hasil undian diperoleh kelas XI IPS 1 

sebagai kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran Concept 

Mapping dan kelas XI IPS 2 sebagai kelas kontrol yang menggunakan 

model pembelajaran Make A Match. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 

61 siswa yag tersebar kedalam dua kelas yaitu kelas XI IPS 1 sebanyak 31 

siswa dan kelas XI IPS 2 sebanyak 30 siswa. 
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3.3  Variabel Penelitian 

 

 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 61). 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel bebas 

(independent), variabel terikat (dependent) dan variabel moderator. 

 

3.3.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas atau yang sering disebut sebagai variabel prediktor yang 

dilambangkan dengan X adalah variabel penelitian yang mempengaruhi 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari dua model 

pembelajaran yaitu model pembelajaran Concept Mapping (X1) dan model 

pembelajaran Make A Match (X2). 

3.3.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 

Variabel terikat atau sering disebut sebagai variabel dependen yang 

dilambangkan dengan Y merupakan variabel yang dipengaruhi variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar akuntansi 

siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

3.3.3 Variabel Moderator 

 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau 

memperlemah) hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Minat 

belajar diduga mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan 
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antara model pembelajaran dengan hasil belajar akuntansi yaitu 

menggunakan model pembelajaran Concept Mapping dan Make A Match. 

 

3.4 Definisi Konseptual Variabel 

 

Guna memudahkan dalam pengumpulan data dan tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam mendefinisikan objek penelitian, maka variabel yang 

akan diuji dalam penelitian ini perlu dioperasionalkan. Definisi konseptual 

variabel dalam penelitian ini adalah : 

a. Hasil belajar menurut Nana Sudjana (2009:3) adalah sebuah perubahan 

dari tingkah laku, sifat maupun pengetahuan. Bukti bahwa seseorang telah 

mengalami belajar adalah dengan perubahan tingkah laku yang dialami 

oleh orang tersebut, misalnya dari pengetahuan yang tadinya belum tahu 

menjadi tahu dan yang belum bisa menjadi bisa, dalam hal ini dapat diukur 

melalui tes hasil belajar. 

b. Peta konsep menurut Martin dalam (Trianto, 2007: 157) merupakan 

inovasi baru yang penting untuk membantu anak menghasilkan 

pembelajaran bermakna dalam kelas. Peta konsep menyediakan bantuan 

visual konkret untuk membantu mengorganisasikan informasi sebelum 

informasi tersebut dipelajari. 

c. Model pembelajaran Make A Match adalah tipe model pembelajaran 

konsep. Model pembelajaran ini mengajak siswa mencari jawaban 

terhadap suatu pertanyaan konsep melalui suatu permainan kartu pasangan 

(Komalasari, 2010: 85). 
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d. Minat belajar menurut Slameto (2013: 180) menyatakan:” Minat adalah 

suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, 

tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan 

suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin 

kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minat” 

 

3.5 Definisi Operasional 

 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau properti yang 

ditujukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut menjadi elemen yang 

dapat diamati dan diukur (Kasinu, 2007: 179). 

1. Hasil belajar akuntansi adalah hasil yang diperoleh siswa dalam bentuk 

skor atau angka setelah mengikuti tes pembelajaran akuntansi. 

2. Model pembelajaran Concept Mapping adalah model pembelajaran yang 

memberikan kesempatan siswa untuk saling bekerjasama dalam 

kelompok kecil yang tiap anggotanya harus saling bekerjasama dan 

mampu memahami konsep materi, serta dapat menyampaikan materi 

secara terstruktur. 

3. Model pembelajaran Make A Match adalah model pembelajaran yang 

melatih siswa untuk aktif di dalam pembelajaran dengan menggunakan 

kartu-kartu yang berisi pertanyaan dan jawaban, kemudian siswa diminta 

untuk mencari pasangan kartu yang sesuai dengan materi yang dipelajari 

dalam batas waktu yang telah ditentukan, lalu siswa bersama 
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pasangannya berdiskusi menenai materi tersebut dan mempresentasikan 

hasilnya di depan kelas. 

4. Minat belajar adalah Sikap yang menggambarkan kecendrungan siswa 

untuk mempelajari Akuntansi, memperhatikan Akuntansi, mengenang 

kegiatan belajar Akuntansi, menyenangi belajar Akuntansi dan kepuasan 

dalam belajar Akuntansi yang menimbulkan perubahan prilaku pada diri 

siswa ke arah yang lebih positif dalam belajar 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.6.1 Observasi 

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

tentang kegiatan proses belajar dan pembelajaran di SMA Negeri 2 

Gedongtataan, Pesawaran. 

 

3.6.2 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data mengenai jumlah siswa 

dan keadaan umum di SMA Negeri 2 Gedongtataan, Pesawaran. 

 

3.6.3 Teknik Test 

Teknik tes digunakan untuk mendapatkan data tentang kemampuan hasil 

belajar akuntansi. Bentuk tes yang digunakan adalah soal pilihan ganda 

yang terdiri dari 5 jawaban yaitu A, B, C, D, dan E. 
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3.6.4 Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk menjawabnya (Sugiyono, 2011: 199). Angket ini digunakan untuk 

mendapatkan data mengenai minat belajar siswa pada mata pelajaran 

akuntansi. Peneliti menggunakan teknik Rating Scale untuk memperoleh 

data interval dari minat belajar siswa. 

 

3.7 Uji Persyaratan Instrumen 

 

Instrumen dalam penelitian ini berupa tes dan non tes (angket). Instrumen tes 

ini diberikan pada akhir sesudah diberi perlakuan yang bertujuan untuk 

mengukur hasil belajar akuntansi, sedangkan instrumen angket digunakan 

untuk mendapatkan data mengenai motivasi belajar siswa pada mata pelajaran 

akuntansi. Sebelum instrumen tes diberikan kepada siswa, maka terlebih 

dahulu diadakan uji coba tes atau instrumen untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda soal. 

 

3.7.1 Uji Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan dan 

keaslian suatu instrument (Arikunto, 2009 : 160). Sebuah instrument 

dikatakan valid apabila mempunyai validitas tinggi. Namun sebaliknya 

instrument yang kurang valid memiliki validitas rendah. Pada penelitian ini 

digunakan rumus koefisien korelasi biserial untuk mengukur validitas test 

hasil belajar. Adapun rumus kosfisien korelasi biserial: 
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Keterangan: 

 pbi  = koefisien korelasi biserial 

Mp   = rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item yang  

         dicari  validitasnya 

Mt   = rerata skor total 

St    = standar deviasi dari skor total 

P     = proporsi siswa yang menjawab benar 

         
                          

                    
     

q     = proporsi siswa yang menjawab salah         

   (Arikunto , 2009: 79) 

 

Kritetia yang ditentukan dalam pengujian adalah jika  rhitung  rtabel dengan 

 =0,05 maka alat ukur tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya apabila 

rhitung   rtabel maka alat ukur tersebut dinyatakan tidak valid. 

Selanjutnya,  Arikunto  (2013:  93)  menyatakan  bahwa  untuk  mengukur 

validitas angket digunakan rumus korelasi product moment, yaitu: 

    
  ∑     ∑     ∑  

√{  ∑     ∑   } {  ∑     ∑   }
   

Keterangan : 

      = koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 
∑   = skor butir soal 
∑   = skor total 

 

Dengan kriteria pengujian jika harga rhitung   rtabel dengan  =0,05 maka alat 

ukur tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya apabila rhitung   rtabel maka alat 

ukur tersebut dinyatakan tidak valid. 
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Hasil perhitungan uji validitas angket terdapat pada lampiran 17 dan uji 

validitas soal akuntansi terdapat pada lampiran 10. Perhitungan uji validitas 

angket minat belajar siswa menunjukan dari 40 item angket terdapat 5 item 

yang tidak valid yaitu item angket nomor 3, 9, 12, 19, dan 37. Sedangkan 

dalam perhitungan uji validitas soal tes hasil belajar akuntansi dari 40 item 

soal terdapat 5 item yang tidak valid yaitu item soal nomor 4, 11, 14, 33, 

dan 37. Kemudian item angket dan soal yang tidak valid tersebut didrop, 

sehingga penelitian menggunakan soal akuntansi berjumlah 35 item soal dan 

angket minat belajar berjumlah 35 item. 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel merupakan instrument yang bila digunakan 

beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama. Penelitian ini ada dua uji reliabilitas yaitu uji reliabilitas angket 

untuk mengukur minat siswa terhadap mata pelajaran dan uji reliabilitas tes 

untuk mengukur hasil belajar. Uji reliabilitas tes menggunakan rumus KR-

21, yaitu:  

 

Rumus KR-21 dari Kuder dan Richardson untuk menguji tingkat reliabilitas 

soal, yaitu: 

    = (
 

    
 ) (  – 

      –   

  
 
 

)  

 

Keterangan: 

 

    = Reliabilitas internal seluruh instrument 

n    = Jumlah item dalam seluruh instrument  

M   = Means skor total 

 

 
 
 
   = varians total 
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(Arikunto, 2012: 117)  

Penelitian ini, didapat realiabilitas hasil belajar soal post-test sebesar 

0,924 yaitu reabilitasnya sangat tinggi. 

Sedangkan untuk mengukur angket menggunakan teknik penghitungan 

reliabilitas dengan koefisien alpha sebagai berikut: 

r 11 =   























2

2

1
1

t
k

k





  

Keterangan:

 r 11   = Reliabilitas instrumen 

k   = Banyaknya soal 
2

 b
  = Jumlah varians butir 

2

t   = Varians total 

(Arikunto, 2008: 109) 

 

Tingkatan besarnya reliabilitas digambarkan dalam tabel berikut. 

Tabel 3.Tingkat Besarnya Reliabel 

No Rentang Korelasi Tingkatan 

1 Antara 0,800 sampai 1,000 Sangat tinggi 

2 Antara 0,600 sampai 0,799 Tinggi 

3 Antara 0,400 sampai 0,599 Cukup 

4 Antara 0,200 sampai 0,399 Rendah 

5 Antara 0,000 sampai 1,999 Sangat 

rendah 

(Arikunto, 2008: 75) 

 

Dengan kriteria pengujian jika  rhitung   rtabel  maka pengukuran tersebut 

reliabel dan sebaliknya apabila rhitung   rtabel maka pengukuran tersebut tidak 

reliabel. 

 

Hasil perhitungan reabilitas tes hasil belajar akuntansi adalah sebesar 0,952 

yang berarti soal tersebut tergolong soal yang memiliki tingkat reabilitas 
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sangat tinggi. Sedangkan hasil perhitungan reabilitas angket motivasi belajar 

siswa adalah sebesar 0,968 yang berarti angket tersebut juga tergolong 

angket yang memiliki tingkat reabilitas sangat tinggi.  

 

Perhitungan uji reabilitas angket dapat dilihat pada lampiran 16, sedangkan 

perhitungan uji reliabilitas soal akuntansi terdapat pada lampiran 11. 

 

3.7.3 Taraf Kesukaran 

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

Bilangan yang menunjukan sukar dan mudahnya suatu soal disebut indeks 

kesukaran (difficulty index). Untuk menguji taraf kesukaran soal tes yang 

digunakan dalam penelitian digunakan rumus: 

P = 
 

  
           

Keterangan: 

P = indeks kesukaran 

B = banyakmya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS= jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes 

(Arikunto, 2012: 225) 

 

Menurut arikunto (2012: 225) klasifikasi kesukaran sebagai berikut: 

soal dengan P 0,00 sampai 0,30 adalah soal sukar 

soal dengan P 0,31 sampai 0,70 adalah soal sedang 

soal dengan P 0,71 sampai 1,00 adalah soal mudah 

 

Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal akuntansi dari 40 item soal 

terdapat 6 soal tergolong mudah yaitu soal nomor 1, 14, 28, 32, 35 dan 40. 

Terdapat 30 item soal tergolong sedang yaitu item soal nomor 2, 3, 4, 5, 6, 
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7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 

36, 37, 38, dan 39 serta terdapat 4 item soal yang tergolong sukar yaitu item 

soal nomor 11, 18, 24, dan 27. Hasil perhitungan tingkat kesukaran soal 

terdapat pada lampiran 12. 

 

3.7.4 Daya Beda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampua tinggi) dengan siswa yang bodoh 

(berkemampuan rendah) (Arikunto, 2012: 227). 

Untuk mencari daya beda digunakan rumus: 

D = 
  

  
 

  

  
            

Keterangan: 

D = daya beda soal 

J  = jumlah peserta tes 

    = banyaknya peserta kelompok atas 

    = banyaknya peserta kelompok bawah 

    = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu    

dengan benar 

    = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu 

dengan benar 

     = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar (ingat, P   

sebagai indeks kesukaran 

    = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

(Arikunto, 2012: 229) 

 

Klasisfikasi daya beda menurut Arikunto (2012: 232) 

D = 0,00 – 0,20 = jelek (poor) 

D = 0,21 – 0,40 = cukup (satistifactory) 

D = 0,41 – 0,70 = baik (good) 

D = 0,71 – 1,00 = baik sekali (excellent) 

D = negatif, semuanya tidak baik, jadi semua butir soal yang mempunyai 

nilai D negatif sebaiknya dibuang saja. 
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Hasil perhitungan daya beda soal akuntansi dari 40 item soal terdapat 2 item 

soal yang tergolong jelek yaitu item soal nomor 4 dan 11. Terdapat 5 item 

soal yang tergolong cukup yaitu item soal nomor 1, 14, 27, 33 dan 37. 

Terdapat 12 item soal yang tergolong baik yaitu item soal nomor 2, 5, 16, 

17, 18, 19, 24, 25, 26, 30, 31, dan 36 serta terdapat 21 item soal yang 

tergolong baik sekali yaitu item soal nomor 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 20, 

21, 22, 23, 28, 29, 32, 34, 35, 38, 39, dan 40. Hasil perhitungan daya beda 

soal dapat dilihat pada lampiran 14. 

 

 

3.8  Uji Persyaratan Analisis Data 

 

Analisis data yang digunakan merupakan statistik inferensial dengan teknik 

statistik parametrik. Penggunaan statistik parametrik memerlukan 

terpenuhinya asumsi data harus normal dan homogen, sehingga perlu uji 

persyaratan berupa uji normalitas dan homogenitas. 

 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan uji Liliefors. Berdasarkan sampel yang akan 

diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal atau sebaliknya. 

Menggunakan rumus: 

Lo = F (Zi) – S (Zi)     

Keterangan: 

Lo = harga mutlak terbesar 

F (Zi) = peluang angka baku 

S (Zi) = proporsi angka baku 
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Kriteria pengujian adalah jika         <         dengan taraf signifikansi 

0,05 maka variabel tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya. 

(Sudjana, 2005: 466) 

 

3.8.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas menggunakan rumus uji F. 

F = 
               

               
 

 (Sugiyono, 2010: 276) 

Dalam hal ini berlaku ketentuan bahwa bila harga          <         maka 

data sampel akan homogen, dan apbila         >         data tidak homogen, 

dengan taraf signifikansi 0,05 dan dk (  -1 ;    -1) 

3.9 Teknik Analisis Data 

 

3.9.1 T-Test Dua Sampel Independen 

 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah hipotesis yang 

diajukan dapat diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini pengujian 

hipotesis komparatif dua sampel independen  digunakan rumus t-test. Bila 

sampel berkorelasi atau berpasangan, misalnya membandingkan sebelum 

dan sesudah dilakukan treatment atau perlakuan, atau membandingkan 

kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, maka digunakan rumus t-

test. Terdapat beberapa rumus t-test yang digunakan untuk pengujian 

hipotesis komparatif dua sampel indepeden yaitu: 

   
        

√ 
 
 

  
 

 
 
 

  

     (Separated Varians)  
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Keterangan: 

1X
 = rata-rata hasil belajar siswa kelas eksperimen 

2X
 = rata-rata hasil belajar siswa kelas kontrol 

2

1S  = varian total kelompok 1 

2

2S  = varian total kelompok 2 

1n    = banyaknya sampel kelompok 1 

2n   = banyaknya sampel kelompok 2 

Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test yaitu: 

a. Apakah ada dua rata- rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya 

sama atau tidak. 

b. Apakah varian data dari dua sampel itu homogen atau tidak. Untuk 

menjawab itu perlu pengujian homogenitas varian. 

Berdasarkan dua hal tersebut maka berikut ini diberikan petunjuk untuk 

memilih rumus t-test. 

1) Bila jumlah anggota sampel 21 nn   dan varians homogen,maka dapat 

menggunakan rumus t-test baik separated varians maupun polled varians 

untuk mengetahui t-tabel maka digunakan dk yang besarnya dk

221  nn . 

2) Bila 
1n tidak sama dengan 2n dan varians homogen dapat digunakan 

rumus t-test dengan polled varians, dengan dk = 221 nn . 
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3) Bila 21 nn  varians tidak homogen, dapat digunakan rumus t-test dengan 

polled varians maupun separated varians, dengan dk = 11 n  atau 12 n , 

jadi dk bukan 221  nn  

4) Bila 
1n tidak sama dengan 2n dan varians tidak homogen, dapat digunakan 

rumus t-test dengan separated varians, harga t sebagai pengganti harga t 

tabel hitung dariselisih harga t tabel dengan dk =  11 n dan dk = 12 n , 

dibagi dua kemudian ditambah dengan harga t terkecil. 

 

 

3.9.2 Analisis Varian Dua Jalur 

Analisis varians atau Anava merupakan sebuah teknik inferensial yang 

digunakan untuk menguji rerata nilai. Anava memiliki beberapa kegunaan 

antara lain untuk mengetahui antar variabel manakah yang mempunyai 

perbedaan secara signifikan, dan variabel-variabel manakah yang 

berinteraksi satu sama lain (Arikunto, 2005: 244-254). Penelitian ini 

menggunakan Anava dua jalan untuk mengetahui apakah ada inetraksi 

antara model pembelajaran dengan motivasi belajar terhadap mata pelajaran 

akuntansi. 
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Tabel 4. Rumus Unsur Tabel Persiapan Anava Dua Jalan 

Sumber 

Variasi 

Jumlah Kuadrat (JK) db MK Fo P 

Antara A 
    = ∑ 

 ∑      

  
 - 

 ∑     
 

 
 

A-1 (2)    

   
 

   

   
 

 

Antara B 
    = ∑ 

 ∑      

  
 - 

 ∑     
 

 
 

B-1 (2)    

   
 

   

   
 

 

Antara AB 

(interaksi)      = ∑ 
 ∑      

  
 - 

 ∑     
 

 
 

-     -     

    x 

   (4) 

    

    
 

    

   
 

 

Dalam (d) JK (d) =     -     -          x 

    - 

    - 

     

   

   
 

  

Total (T) 
    = ∑  

  - 
 ∑     

 

 
 

N-1 

(49) 

   

 

Keterangan: 

JKT  = jumlah kuadrat total 

JKA  = jumlah kuadrat variabel A 

JKB  = jumlah kuadrat variabel B 

JK   = jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B 

JK(d)  = jumlah kuadrat dalam 

MKA  = mean kuadrat variabel A 

MKB  = mean kuadrat variabel B 

MKAB  = mean kuadrat interaksi antara variabel A dengan variabel B 

MK(d)  = mean kuadrat dalam 

FA   = harga Fo untuk variabel A 

FB   = harga Fo untuk variabel B 

FAB  = harga Fo untuk variabel interaksi antara variabel A dengan 

variabel B 

(Arikunto 2007: 409) 
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3.10  Pengujian Hipotesis 

 

 

Dalam penelitian ini digunakan empat pengujian hipotesis, yaitu : 

rumusan hipotesis 1 

Ho : µ1 =µ2 

Ha : µ1 ≠µ2 

Ho : tidak terdapat perbedaan hasil belajar akuntansi antara siswa 

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran 

Concept Mapping  dan siswa yang pembelajarannya mengguna-

kan model pembelajaran Make A Match.  

 

Ha : terdapat perbedaan hasil belajar akuntansi antara siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Concept 

Mapping dan siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Make A Match. 

 

rumusan hipotesis 2: 

Ho : µ1 ≤µ2 

Ha : µ1> µ2 

Ho : hasil belajar akuntansi siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran Concept Mapping lebih rendah dibandingkan 

dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Make A Match pada siswa yang memiliki minat 

belajar tinggi. 
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Ha : hasil belajar akuntansi siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran problem based learning lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran Make A Match pada siswa yang memiliki 

minat belajar tinggi. 

 

rumusan hipotesis 3: 

Ho : µ1≥  µ2 

Ha : µ1  <µ2 

Ho : hasil belajar akuntansi siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran Concept Mapping lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Make A Match pada siswa yang memiliki minat 

belajar rendah.  

Ha  : hasil belajar akuntansi siswa yang pembelajarannya menggunakan 

model pembelajaran Concept Mapping lebih rendah dibandingkan 

dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model 

pembelajaran Make A Match pada siswa yang memiliki minat 

belajar rendah. 

 

rumusan hipotesis 4: 

Ho : µ1 =µ2 

Ha : µ1 ≠µ2 
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Ho       : tidak terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran 

dengan motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar akuntansi.  

Ha       : terdapat pengaruh interaksi antara model pembelajaran dengan 

motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar akuntansi. 

 

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah: 

Tolak HO apabila Fhitung>
Ftabel ; thitung >

ttabel 

Terima HO apabila Fhitung <
Ftabel ; thitung <

ttabel 

Hipotesis 1 dan 4 diuji dengan menggunakan rumus anava dua jalan. 

Hipotesis 2 dan 3 diuji dengan menggunakan rumus t-test dua sampel 

independen. 



V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada perbedaan rata-rata hasil belajar akuntansi siswa yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran Concept Mapping

dengan siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

Make a Match. Perbedaan terjadi karena adanya pemberian model

pembelajaran yang berbeda. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah

(2006: 76) bahwa metode atau model pembelajaran yang berbeda akan

menyebabkan perbedaan motivasi siswa belajar dan nantinya akan

menimbulkan perbedaan hasil.

2. Hasil belajar Akuntansi siswa yang pembelajarannya menggunakan model

Concept Mapping lebih tinggi dibandingkan model Make A Match pada

siswa yang memiliki minat belajar tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan

hasil perhitungan yang diperoleh, bahwa hasil belajar siswa yang

memiliki minat belajar tinggi yang diajarkan menggunakan model

Concept Mapping hasilnya lebih tinggi.
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3. Hasil belajar akuntansi siswa yang pembelajarannya menggunakan model

Concept Mapping lebih rendah dibandingkan model Make A Match pada

siswa yang memiliki minat belajar rendah. Hal ini berarti hasil belajar

siswa yang memiliki minat belajar rendah yang diajarkan menggunakan

model Concept Mapping lebih baik dibandingkan siswa yang diajarkan

menggunakan model Make A Match.

4. Ada interaksi antara model pembelajaran dengan minat belajar siswa

terhadap hasil belajar Akuntansi. Interaksi merupakan pengaruh yang

saling berkaitan antara model pembelajaran dengan minat belajar terhadap

hasil belajar Akuntansi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti menyarankan.

1. Kepada Siswa

a. Siswa lebih meningkatkan aktivitas belajar di kelas, dapat

memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.

b. Siswa hendaknya lebih menghargai dan menghormati guru, misalnya

memberi salam dan berjabat tangan karena guru selain sebagai

pendidik juga merupakan orang tua siswa di sekolah.

c. Hendaknya siswa turut serta dalam mengikuti pembelajaran di kelas

dengan melaksanakan pembelajaran yang PAIKEM sesuai perintah

guru.
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2. Kepada Guru

a. Perlu adanya variasi dan pengembangan model pembelajaran agar

proses pembelajaran lebih menjadi menyenangkan dan menjadi

kegiatan belajar yang bermakna.

b. Sebaiknya guru dapat menggunakan metode dan model pembelajaran

yang tepat dan bervariasi sesuai dengan materi guna menciptakan

peserta didik yang aktif dan berprestasi.

3. Kepada Sekolah

a. Kepala sekolah hendaknya dapat memberikan penghargaan kepada

guru yang mempunyai dedikasi tinggi dalam mengabdi kepada

sekolah.

b. Pihak sekolah hendaknya dapat menambah dan melengkapi sarana dan

prasarana, misalkan menambah ruang belajar, perbaikan toilet,

pemberdayaan laboratorium yang lebih optimal, dll.

4. Kepada peneliti yang berminat untuk mengembangkan hasil penelitian

atau mengembangkan jenis variabel ini atau dengan menggunakan

variabel lain mungkin agar lebih disesuaikan baik itu objek maupun

subjek yang akan diteliti.
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