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ABSTRACT

RELATIONSHIP BETWEEN STUDENTS LEARNING ACTIVITIES
WITH LEARNING OUTCOMES IN SUBJECT ECONOMIC

ACCOUNTING MATERIAL AT CLASS XI IPS 1 IN
SENIOR HIGH SCHOOL 7 BANDAR LAMPUNG

YEAR 2015/2016

By

LIA ERLI W

This research is motivated by the learning activities of students were low
when teachers teach using lecture method. The purpose of this study was to
determine the relationship between learning activities with learning outcomes on
economic subjects material accounting class XI Social 1 in Senior High School 7
Bandar Lampung. The method used in this research is associatif approach ex post
facto and surveys. The population in this research were 39 students. All of the
sampled population because the population is less than 100 using the total
sampling. Data were collected through observation, questionnaires, interviews,
and documentation. Hypothesis testing using the product moment correlation
formula whose results showed the number that indicates the level of significance
between variables X and Y. Based on the result as follows :

1) There is a positive and significant relationship between learning activities
with learning outcomes of students of class XI Social 1 in Senior High
School 7 Bandar Lampung.

2) Activities for students at Senior High School 7 Bandar Lampung related to
student learning outcomes on economic subjects material accounting with
assay results rhitung > rtabel or 0,740 > 0,316, levels of determination of
0,548, which means student learning outcomes associated with learning
activities by 54,8%.

Keywords: learning activity, student team achievement division, learning
outcomes.



ABSTRAK

HUBUNGAN ANTARA AKTIVITAS BELAJAR SISWA DENGAN
HASIL BELAJAR PADA MATA PELAJARAN EKONOMI

MATERI AKUNTANSI SISWA KELAS XI IPS 1
SMA NEGERI 7 BANDAR LAMPUNG

TAHUN AJARAN
2015/2016

OLEH

LIA ERLI W

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh aktivitas belajar siswa yang rendah
ketika guru mengajar dengan menggunakan metode ceramah. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara aktivitas belajar dengan
hasil belajar pada mata pelajaran ekonomi materi akuntansi siswa kelas XI IPS 1
di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah asosiatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Populasi dalam
penelitian ini berjumlah 39 siswa. Semua populasi dijadikan sampel karena
jumlah populasi kurang dari 100 menggunakan total sampling. Data yang
terkumpul melalui observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi. Pengujian
hipotesis menggunakan rumus korelasi product moment yang hasilnya
menunjukkan angka yang menandakan besarnya tingkat signifikansi antara
variabel X dan variabel Y. Berdasarkan analisis data diperoleh hasil sebagai
berikut:

1) Ada hubungan positif dan signifikan antara aktivitas belajar dengan hasil
belajar siswa kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 7 Bandar Lampung.

2) Aktivitas belajar siswa di SMA Negeri 7 Bandar Lampung berhubungan
dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi materi akuntansi
dengan hasil uji rhitung > rtabel atau 0,740>0,316, kadar determinasi sebesar
0,548 yang berarti hasil belajar siswa berhubungan dengan aktivitas belajar
sebesar 54,8%.

Kata kunci: aktivitas belajar, student team achievement division, hasil belajar.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat,

dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau latihan, yang

berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat, untuk

mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam

berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang

(Mudyahardjo, 2009:11). Menurut Soekidjo (2007:16), pendidikan adalah

segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik

individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang

diharapkan pelaku pendidikan. Dalam UU Republik Indonesia No. 2 Tahun

1989 menjelaskan hakekat pendidikan adalah sebagai berikut: Pendidikan

merupakan usaha sadar untuk menyiapkan masa depan peserta didik. Jadi,

pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada seseorang untuk

mencapai tujuan tujan tertentu yaitu menambah ilmu pengetahuan,

membentuk karakter diri, dan mengarahkan seseorang untuk menjadi

pribadi yang lebih baik.

Pembelajaran adalah suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen

yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran (Djamarah, 2010: 41).

Proses pembelajaran baik di sekolah maupun di luar sekolah tidak terlepas
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dengan adanya aktivitas dari guru dan aktivitas siswa, kemudian dalam

keseluruhan proses pembelajaran di sekolah, kegiatan belajar merupakan

suatu aktivitas yang paling pokok dalam pembelajaran. Hal ini berarti

bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pembelajaran banyak

bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa

sebagai peserta didik.

Aktivitas belajar adalah keaktifan (aktivitas) siswa dalam proses belajar dan

pembelajaran untuk mencapai hasil belajar atau tujuan telah ditentukan

(Hamalik, 2008: 90). Setiap aktivitas proses pembelajaran yang dilakukan

dalam pendidikan formal, tujuannya agar pembelajaran yang dilaksanakan

memperoleh hasil yang maksimal. Hal tersebut tidak semata-mata diperoleh

secara mudah, sebab untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal itu

tidak terlepas dengan beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi

hasil belajar siswa adalah aktivitas belajar. Aktivitas dalam proses

pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi keaktifan siswa

dalam mengikuti pelajaran, berpikir, membaca, dan segala kegiatan yang

dilakukan yang dapat menunjang hasil belajar (Sardiman, 2011: 81). Tidak

ada belajar kalau tidak ada aktivitas (Sardiman, 2011: 95). Itulah sebabnya

aktivitas merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi

belajar-mengajar.

Salah satu manfaat aktivitas belajar, sambil melakukan aktivitas lebih

banyak mendapatkan hasil bagi anak didik sebab kesan yang didapatkan

oleh anak didik lebih tahan tersimpan di dalam benak anak didik kearah



3

kedewasaan (Djamarah, 2006: 67). Sejalan dengan itu, Dimyati dan

Mudjiono (2006: 44) mengemukakan bahwa “Belajar hanya mungkin terjadi

apabila anak aktif mengalaminya sendiri”. Disamping itu, Hamalik (2008:

9) juga mengemukakan bahwa “Belajar adalah satu proses dimana peserta

didik harus aktif”. Selama berada di sekolah siswa melakukan berbagai

macam aktivitas dalam kegiatan belajarnya baik itu menulis, membaca,

maupun mendengarkan penjelasan guru.

Akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas,

mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan

dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang

menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu

keputusan serta tujuan lainnya (Ismail 2010: 17). Akuntansi bersifat rigid,

statis, konstan, pasti, serta memiliki aturan dan standar yaitu SAK (Standar

Akuntansi Keuangan). Dalam pelaksanaannya akuntansi harus sistematis,

berurutan mulai dari tahap awal hingga akhir. Akuntansi merupakan salah

satu mata pelajaran yg ada di SMAN 7 Bandar Lampung. Akuntansi

mempelajari tentang proses pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan,

penyajian data transaksi dan kejadian kejadian yang mempunyai hubungan

dengan keuangan. Terdapat 3 tahapan dalam akuntansi yaitu tahap

pencatatan bukti transaksi, pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Apabila

dalam pengerjaannya terdapat keliru maka sampai akhir laporan akan salah.

Itulah yang menyebabkan pentingnya siswa memahami akuntansi dari awal

hingga tahap akhir pada siklus akuntansi.
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Aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar di kelas menggunakan model

pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) terbagi menjadi

tiga, meliputi:

1. Kegiatan penyajian kelas:

Memperhatikan guru menjelaskan pelajaran; bertanya materi yang belum

dipahami; berani mengerjakan soal dari guru di depan kelas,

2. Kegiatan belajar kelompok:

Menyampaikan pendapat pada saat kegiatan diskusi; membuat

perencanaan dan pembagian tugas kelompok; ikut terlibat dalam diskusi

kelompok; bertukar pendapat antar teman dalam kelompok, membantu

teman satu kelompok yang kesulitan,

3. Kegiatan mandiri:

Mengerjakan kuis dengan kemampuan sendiri dan bersungguh sungguh,

membuat resume pada setiap pertemuan, mengerjakan tugas dan

pekerjaan rumah.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SMA Negeri 7 Bandar

Lampung, dengan cara mewawancarai langsung guru mata pelajaran,

beberapa siswa, guru akuntansi SMA N 7 Bandar Lampung sebelumnya

masih menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan materi

pelajaran, aktivitas siswa dalam metode ini adalah mendengarkan penjelasan

guru, mencatat apa yang guru tulis di papan tulis. Pada pembelajaran seperti

ini, diperkirakan 75% siswa terlihat pasif, hal ini terlihat dari siswa yang

menjawab, bertanya, dan mengerjakan soal di papan tulis sangat sedikit

yaitu kurang dari 5 orang. Sedangkan guru berperan lebih banyak ketika
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kegiatan belajar mengajar, aktivitas siswa hanyalah mendengarkan dan

mencatat. Hanya sekelompok siswa atau sekitar 25% siswa yang aktif

mengikuti pelajaran, sehingga dengan menggunakan metode ceramah,

banyak siswa mengaku tidak memahami materi pelajaran, apa yang guru

jelaskan tidak terserap siswa dengan baik. Hal ini menyebabkan banyak

siswa kesulitan ketika mengerjakan soal ulangan sehingga nilai ulangan

semester ganjil kurang memuaskan.

Metode pembelajaran yang kurang tepat dapat membuat jenuh siswa,

sehingga siswa menjadi pasif dalam proses pembelajaran. Selain itu, banyak

siswa malas belajar karena tidak tertarik dengan materi yang diajarkan.

Orang tua kurang memotivasi anaknya karena sibuk bekerja. Salah satu cara

untuk membangkitkan aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan

menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Sehingga diharapkan

dalam proses pembelajaran siswa lebih banyak berperan aktif sebagai subjek

yang berupaya menggali sendiri, memecahkan sendiri masalah-masalah dari

materi yang dipelajari, sedangkan guru lebih banyak bertindak sebagai

narasumber. Pada tabel tersebut, terlihat sebagian siswa mendapat nilai

rendah dengan presentase 30,77% sebanyak 12 siswa, siswa mendapat nilai

sedang dengan presentase 48,72%, dan siswa yang mendapat nilai tinggi

hanya sedikit yaitu 8 orang dengan presentase 20,51%. Banyak siswa yang

tidak memahami materi pelajaran ketika guru menggunakan metode

ceramah atau konvensional. Melihat keadaan ini, diperlukan cara mengajar

yang lebih menyenangkan bagi siswa agar siswa termotivasi untuk belajar
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sehingga meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran di kelas, yang

menyebabkan terlibatnya siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Proses belajar mengajar akuntansi harus dibuat menarik agar siswa mudah

memahami materi pelajaran, maka guru harus kreatif dan inovatif di setiap

proses pembelajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat

tercipta kondisi atau suatu proses yang mengarahkan siswa untuk

melakukan aktivitas belajar. Peran guru sangat penting sebagai narasumber

dalam melakukan usaha-usaha untuk menumbuhkan dan membangkitkan

motivasi, agar keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran menjadi lebih

meningkat, sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa menjadi lebih

maksimal (Sanjaya, 2007: 1).

Model pembelajaran tipe STAD akuntansi di kelas menekankan siswa untuk

ikut terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Dibuktikan dengan adanya

tugas siswa mengerjakan soal yang diberikan guru di papan tulis untuk

melatih keberanian dan mengukur daya serap siswa. Kemudian dilanjutkan

dengan kegiatan belajar kelompok. Ketika belajar kelompok, siswa

berdiskusi memecahkan suatu masalah bersama teman kelompoknya. Dalam

kegiatan ini, siswa saling bertukar pendapat, membuat perencanaan dan

pembagian tugas, membantu teman yang belum memahami materi diikuti

dengan pertukaran anggota kelompok. Diakhir pembelajaran diberikan kuis

mandiri untuk melihat ketuntasan belajar siswa, diikuti dengan

mengumpulkan resume sebagai catatan siswa untuk dapat dipelajari kembali

di rumah. Model pembelajaran STAD melatih kecerdasan interpersonal
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siswa, siswa belajar mengamati, mengerti maksud, dan perasaan temannya

melelui ekspresi wajah dan gerakan tubuh orang lain melalui kelompoknya

(Ahmad, 2006: 92). Kegiatan kegiatan yang ada pada model pembelajaran

STAD cocok diterapkan pada pelajaran ekonomi materi akuntansi yang

dapat diserap dengan baik apabila siswa terlibat langsung dalam

pembelajaran. Semakin tingginya aktivitas belajar siswa akan berhubungan

dengan hasil belajar yang dicapai khususnya ketika menggunakan model

pembelajaran yang dapat membuat siswa bersemangat dan lebih aktif dalam

belajar yaitu tipe Student Team Achievement Division (STAD).

Model pembelajaran membahas bagaimana cara membelajarkan siswa

berbagai variasi agar terhindar dari rasa bosan dan tercipta suasana belajar

yang nyaman, dapat meningkatkan motivasi dan keaktifan siswa dalam

belajar. Salah satunya adalah model pembelajaran kooperatif tipe Student

Team Achievement Division (STAD). Model pembelajaran kooperatif tipe

Student Team Achievement Division (STAD) meliputi aktivitas siswa dalam

pengajaran, belajar kelompok, kuis, dan penghargaan kelompok, namun

dalam penghargaan kelompok tidak termasuk bagian yang dikaji dalam

penelitian ini. Karena merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk

memberikan penghargaan kepada kelompok, serta memotivasi siswa dan

bukan merupakan aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa. Sehingga

dapat di tekankan bahwa aktivitas belajar siswa dalam model pembelajaran

kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) adalah aktivitas

siswa dalam pengajaran, belajar kelompok, dan kuis. Hal tersebut dilakukan

agar materi atau bahan yang dipelajarinya dapat diolah, dan diserap dengan
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baik. Sehingga apabila materi yang diberikan dapat diolah dan diserap

dengan baik maka berdampak pada semakin baiknya hasil belajar dari siswa

tersebut.

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD melibatkan aktivitas seluruh

siswa tanpa harus ada perbedaan status, serta melibatkan peran siswa

sebagai tutor sebaya. Aktivitas belajar siswa dengan belajar kelompok yang

dirancang dalam model STAD memungkinkan siswa dapat belajar lebih

rileks, menumbuhkan siswa untuk berfikir lebih kritis, tanggung jawab,

kerjasama, dan persaingan sehat. Disamping itu  diberikan kuis mandiri

untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai materi yang baru saja

dipelajari. Penerapan model pembelajaran STAD akan menambah variasi

dalam proses pembelajaran sehingga lebih menarik, menyenangkan,

melibatkan siswa, meningkatkan aktivitas dan kerja sama siswa dan juga

dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran sehingga

apabila materi yang diberikan dapat diolah dan diserap dengan baik maka

berdampak pada semakin baiknya hasil belajar dari siswa tersebut.

Kemudian dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari salah satu tujuan

pembelajaran, tujuan pembelajaran tersebut adalah agar hasil belajar dari

siswa saat pembelajaran maksimal.

Semester genap di tahun ajaran 2015/2016 ini dilakukan pembaruan cara

mengajar dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Student

Team Achievement Division (STAD). Dalam model pembelajaran kooperatif

tipe Student Team Achievement Division (STAD), setelah penyampaian
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materi oleh guru, guru mengarahkan siswa untuk membentuk kelompok

belajar yang terdiri dari 5 orang untuk mendiskusikan suatu masalah,

dilanjutkan dengan kuis mandiri untuk mengetahui sejauh mana siswa

menguasai materi yang baru saja dipelajari, jadi tidak hanya mengutamakan

belajar secara kelompok, tetapi kemampuan individu tiap siswa dalam

model pembelajaran ini juga diperhatikan. Dengan kegiatan yang ada pada

model pembelajaran STAD, siswa diharapkan tidak jenuh dalam proses

belajar, sehingga siswa lebih bersemangat dan aktif dalam melakukan

aktivitas belajar pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Hal tersebut

juga sangat berhubungan dengan semakin siswa aktif dalam melaksanakan

aktivitas belajar khususnya dalam model pembelajaran kooperatif tipe

STAD, maka hasil belajar yang diperoleh semakin tinggi. Dalam hal ini

guru belum mengetahui seberapa besar hubungan antara aktivitas belajar

siswa dengan hasil belajar setelah diterapkannya model pembelajaran

kooperatif Student Team Achievement Division (STAD).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berpikir perlu diadakan penelitian

berkaitan dengan hal tersebut agar diketahui seberapa besar hubungan antara

aktivitas belajar siswa dengan hasil belajar siswa sebagai bahan

pertimbangan bagi guru akuntansi untuk tetap menggunakan model

pembelajaran pembelajaran kooperatif Student Team Achievement Division

(STAD) atau mengganti dengan model pembelajaran yang lain. Berdasarkan

latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian

dengan judul “Hubungan Antara Aktivitas Belajar Siswa Dengan Hasil
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Belajar Pada Mata Pelajaran Ekonomi Materi Akuntansi Siswa Kelas XI

IPS 1 SMA N 7 Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut:

1. Berbagai upaya dilakukan untuk membuat siswa aktif dalam

pembelajaran sehingga terciptanya proses belajar mengajar akuntansi

yang baik.

2. Perlunya proses belajar mengajar yang melibatkan siswa agar siswa

aktif dalam pembelajaran dan lebih memahami materi pelajaran.

3. Guru belum mengetahui seberapa besar hubungan aktivitas belajar

siswa dengan hasil belajar ekonomi akuntansi siswa.

4. Guru mengharapkan ketika siswa aktif maaka hasil belajar siswa akan

lebih baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara aktivitas belajar dengan

hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi akuntansi kelas XI IPS

1 di SMA Negeri 7 Bandar Lampung?

2. Seberapa besar tingkat signifikansi hubungan aktivitas belajar dengan

hasil belajar ekonomi akuntansi yang diperoleh?



11

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan diadakannya penelitian ini adalah untuk

mengetahui:

1. Hubungan antara aktivitas belajar dengan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran ekonomi akuntansi kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 7 Bandar

Lampung.

2. Besarnya tingkat signifikansi hubungan aktivitas belajar dengan hasil

belajar ekonomi akuntansi yang diperoleh.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

a. Dapat dijadikan bahan masukan bagi peneliti-peneliti lain yang

melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang.

b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan para  pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Kepala sekolah, sebagai bahan masukan untuk dijadikan acuan dalam

pembinaan guru yang melaksanakan tugas profesional di sekolah.

b. Guru mata pelajaran akuntansi, untuk digunakan sebagai pembaruan

atau perbaikan dalam mengajar.

c. Siswa, agar lebih aktif dalam kegiatan belajar di kelas sehingga lebih

terlibat dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat

memaksimalkan hasil belajar akuntansi.
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d. Peneliti, untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan

serta pengalaman, serta agar dapat mengetahui seberapa besar

hubungan aktivitas belajar siswa dengan hasil belajar siswa pada mata

pelajaran ekonomi akuntansi kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 7 Bandar

Lampung.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Obyek Penelitian

Ruang lingkup obyek penelitian ini adalah aktivitas belajar, hasil belajar

ekonomi akuntansi siswa.

2. Ruang Lingkup Subyek Penelitian

Ruang lingkup subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS 1.

3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMAN 7 Bandar Lampung.

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah tahun pelajaran 2015/2016.

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah ilmu pengetahuan sosial yang

difokuskan pada mata pelajaran ekonomi akuntansi.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Aktivitas Belajar

a. Pengertian Aktivitas Belajar

Belajar bukanlah berproses dalam kehampaan, tidak pernah sepi

dari berbagai aktivitas, tidak pernah terlihat orang yang belajar

tanpa melibatkan aktivitas raganya. Apalagi bila aktivitas belajar

itu berhubungan dengan masalah belajar menulis, mencatat

memandang, membaca, mengingat, berfikir, atau praktek

(Djamarah, 2008: 38). Aktivitas belajar yang dimaksud adalah

seluruh aktivitas siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan

fisik sampai kegiatan psikis. Kegiatan fisik berupa ketrampilan-

ketrampilan dasar sedangkan kegiatan psikis berupa ketrampilan

terintegrasi.

Aktivitas istilah umum yang dikaitkan dengan keadaan bergerak,

eksplorasi dan berbagai repson lainnya terhadap rangsangan sekitar

(Syah, 2006: 89). Sedangkan belajar adalah modifikasi atau

memperteguh kelakuan melalui pengalaman (learning is defined as

the modification or strengthening of behavior through
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experiencing) (Hamalik, 2008: 27). Dalam aktivitas kehidupan

manusia sehari-hari hampir tidak pernah dapat terlepas dari

kegiatan belajar, baik ketika seseorang melakukan aktivitas sendiri,

maupun di dalam suatu kelompok tertentu. Dipahami ataupun tidak

dipahami, sesungguhnya sebagian besar aktivitas di dalam

kehidupan sehari-hari kita merupakan kegiatan belajar

(Aunurrahman, 2009: 33).

Aktivitas belajar adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun

mental. Dalam proses belajar kedua aktivitas itu harus saling

berkaitan. Lebih lanjut lagi piaget menerangkan dalam buku

Sardiman bahwa jika seorang anak berfikir tanpa berbuat sesuatu,

berarti anak itu tidak berfikir (Sardiman, 2011: 100). Aktivitas

belajar dapat terjadi dari proses yang sangat informal sampai

dengan yang sangat formal, dari bahan materi yang sangat

sederhana sampai bahan materi yang rumit. Aktivitas belajar dapat

terjadi dari proses almiah sampai proses ilmiah. Menurut Kamus

Besar Bahasa Indonesia, aktivitas artinya adalah “ kegiatan /

keaktivan “. W.J.S Poewadarminto ( 2010: 23 ) menjelaskan

aktivitas sebagai suatu kegiatan atau kesibukan. Nasution ( 2008 :

15 ) menambahkan bahwa aktivitas merupakan keaktivan jasmani

dan rohani dan kedua – duanya harus dihubungkan.

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar pada pokonya

memperngaruhi aktivitas belajar adalah :
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1. Faktor indogin ialah faktor yang datang dari pelajar atau
siswa itu sendiri. Faktor itu meliputi :
a. Faktor biologis (faktor yang bersifat jasmaniah);
b. Faktor psikologis (faktor yang bersifat rohaniah).

2. Faktor eksogin ialah faktor yang datang dari luar pelajar atau
siswa tersebut. Faktor ini meliputi :
a. Faktor lingkungan keluarga;
b. Faktor lingkungan sekolah;
c. Faktor lingkungan masyarakat. (Sudirman, 2008:15)

Aktivitas belajar yang dilakukan siswa sering mengalami beberapa

problem baik metode belajarnya maupun model pembelajaran yang

digunakan dalam proses belajar mengajar. Untuk memecahkan

masalah tersebut, manusia dapat menggunakan cara ilmiah, cara-

cara pemecahan masalah secara ilmiah inilah yang disebut dengan

model pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement

Division (STAD).

Teori aktivitas belajar menurut pandangan ilmu jiwa lama yang

banyak berkreativitas adalah guru, gurulah yang selalu aktif dalam

menentukan bahan pelajaran, meneliti, menguraikan, memecahkan

masalah, mengadakan perbandingan, dan membuat ikhtisar. Siswa

hanya mendengarkan, mencatat, menjawab bila ditanya. Siswa

hanya bekerja keras atas perintah guru, menurut cara yang

ditentukan oleh guru dan berfikir menurut arah yang telah

digariskan oleh guru. Sedangkan menurut pandangan ilmu jiwa

modern, teori aktivitas belajar ini menyatakan jiwa manusia itu

sebagai sesuatu yang dinamis, memiliki potensi dan energi sendiri

dan dapat menjadi aktif bila didorong oleh berbagai macam
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kebutuhan. Dengan demikian siswa harus dipandang sebagai

organisme yang mempunyai dorongan untuk berkembang.

Jadi, aktivitas belajar merupakan serangkaian kegiatan

pembelajaran (fisik mau pun mental) yang dilakukan siswa selama

proses pembelajaran. Dengan melakukan berbagai aktivitas dalam

kegiatan pembelajaran diharapkan siswa dapat membangun

pengetahuannya sendiri dengan bantuan guru.

b. Jenis-Jenis Aktivitas Belajar

Seseorang tidak akan dapat menghindarkan diri dari suatu situasi

dalam proses belajar. Situasi akan menentukan aktivitas apa yang

akan dilakukan dalam rangka belajar. (Djamarah, 2008:38).

Aktivitas belajar dibagi menjadi 8 kelompok, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan visual (Visual activities): misalnya:
membaca, melihat gambar-gambar, menga-mati eksperimen,
demonstrasi, pameran, mengamati orang lain bekerja, atau
bermain.

b. Kegiatan-kegiatan lisan (Oral activities): seperti:
mengemukakan suatu fakta atau prinsip, menghubungkan
suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran,
mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi bertanya,
memberi sesuatu, mengeluarkan pendapat, mengadakan
wawancara, diskusi.

c. Kegiatan-kegiatan mendengarkan (Listening activities):
sebagai contoh: mendengarkan penyajian, bahan,
mendengarkan percakapan, atau diskusi kelompok,
mendengarkan suatu permainan instrumen musik,
mendengarkan siaran radio.

d. Kegiatan-kegiatan menulis (Writing activities): misalnya:
menulis cerita, karangan, menulis laporan, memeriksa
karangan, bahan-bahan kopi, membuat sketsa, atau rangku-
man, mngerjakan tes, mengisi angket.
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e. Kegiatan-kegiatan menggambar (Drawing activities): yang
termasuk didalamnya antara lain: menggambar, membuat
grafik, dia-gram, peta, pola.

f. Kegiatan-kegiatan metrik (Motor activities): melakukan
percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan pameran,
membuat model, menyelenggarakan permainan (simulasi),
menari, berkebun.

g. Kegiatan-kegiatan mental (Mental activities): merenungkan,
mengingat, memecahkan masalah, menganalisis faktor-faktor,
menemukan hubungan-hubungan, membuat keputusan.

h. Kegiatan-kegiatan emosional (Emotional activities): minat,
membedakan, berani, tenang, dan sebagainya. Kegiatan-
kegiatan dalam kelompok ini terdapat pada semua kegiatan
tersebut di atas, dan bersifat tumpang tindih. (Sardiman,
2011:99).

Belajar perlu ada aktivitas, sebab pada prinsipnya belajar itu

adalah berbuat, “learning by doing”. Kegiatan yang selalu

memperhatikan pengembangan aspek kognitif, afektif dan

psikomotorik yang diwujudkan dalam beberapa aktivitas belajar.

c. Nilai Aktivitas dalam Pembelajaran

Penggunaan asas aktivitas dalam proses pembelajaran bagi para

peserta didik mengandung nilai, antara lain:

a. Para siswa mencari pengalaman sendiri dan langsung
mengalami sendiri.

b. Berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi
siswa secara integral.

c. Memupuk kerjasama yang harmonis di kalangan siswa.
d. Para siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri.
e. Memupuk disiplin kelas secara wajar dan suasana belajar

menjadi demokratis.
f. Mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan

hubungan antara orang tua dengan guru.
g. Pengajaran diselenggarakan secara realistis dan konkret

sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis
serta menghindarkan verbalitas.

h. Pengajaran di sekolah menjadi hidup sebagaimana aktivitas
dalam kehidupan di masyarakat. (Hamalik, 2007:175-176)
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas siswa dalam
pembelajaran

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas pada diri

seseorang atau siswa yaitu terdiri atas dua bagian, di antaranya

faktor internal dan faktor eksternal. Untuk lebih jelasnya

mengenai kedua faktor tersebut sebagai berikut:

a. Faktor internal yaitu seluruh aspek yang terdapat dalam diri

individu yang belajar, baik aspek fisiologis (fisik) maupun

aspek psikologis (psikhis). Adapun penjelasan mengenai

aspek fisik dan psikologis adalah sebagai berikut:

1) Aspek Fisik (Fisiologis) Orang yang belajar

membutuhkan fisik yang sehat. Fisik yang sehat akan

mempengaruhi seluruh jaringan tubuh sehingga aktivitas

belajar tidak rendah. Keadaan sakit pada pisik/tubuh

mengakibatkan cepat lemah, kurang bersemangat, mudah

pusing dan sebagainya. Oleh karena itu agar seseorang

dapat belajar dengan baik maka harus mengusahakan

kesehatan dirinya.

2) Aspek Psikhis (Psikologi) sedikitnya ada delapan faktor

psikologis yang mempengaruhi seseorang untuk

melakukan aktivitas belajar.

Faktor-faktor psikologis itu adalah sebagai berikut:

a) Perhatian adalah keaktifan jiwa yang diarahkan

kepada sesuatu obyek, baik didalam maupun di luar

dirinya. Makin sempurna perhatian yang menyertai
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aktivitas maka akan semakin sukseslah aktivitas

belajar itu. Oleh karena itu, guru seharusnya selalu

berusaha untuk menarik perhatian anak didiknya agar

aktivitas belajar mereka turut berhasil.

b) Pengamatan adalah cara mengenal dunia riil, baik

dirinya sendiri maupun lingkungan dengan segenap

panca indera. Karena fungsi pengamatan sangat

sentral, maka alat-alat pengamatan yaitu panca

indera perlu mendapatkan perhatian yang optimal

dari pendidik, sebab tidak berfungsinya panca indera

akan berakibat terhadap jalannya usaha pendidikan

pada anak didik.

c) Tanggapan adalah gambaran ingatan dari

pengamatan, dalam mana obyek yang telah diamati

tidak lagi berada dalam ruang dan waktu

pengamatan.

d) Fantasi adalah sebagai kemampuan jiwa untuk

membentuk membentuk tanggapan-tanggapan atau

bayangan-bayangan baru. Dengan kekuatan fantasi

manusia dapat melepaskan diri dari keadaan yang

dihadapinya dan menjangkau ke depan, keadaan-

keadaan yang akan mendatang. Dengan pantasi ini,

maka dalam belajar akan memiliki wawasan yang
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lebih longgar karena dididik untuk memahami diri

atau pihak lain.

e) Ingatan (memori) ialah kekuatan jiwa untuk

menerima, menyimpan dan memproduksi kesan-

kesan. Jadi ada tiga unsur dalam perbuatan ingatan,

ialah: menerima kesan-kesan, menyimpan, dan

mereproduksikan. Dengan adanya kemampuan untuk

mengingat pada manusia ini berarti ada suatu

indikasi bahwa manusia mampu untuk menyimpan

dan menimbulkan kembali dari sesuatu yang pernah

dialami. (Abu Ahmadi, 2009:35)

f) Berfikir adalah merupakan aktivitas mental untuk

dapat merumuskan pengertian, mensintesis dan

menarik kesimpulan.

g) Bakat adalah salah satu kemampuan manusia untuk

melakukan suatu kegiatan dan sudah ada sejak

manusia ada.

h) Motif adalah keadaan dalam pribadi orang yang

mendorong individu untuk melakukan aktivitas

tertentu guna mencapai suatu tujuan. Apabila

aktivitas belajar itu didorong oleh suatu motif dari

dalam diri siswa, maka keberhasilan belajar itu akan

menjadi mudah diraih dalam waktu yang relative

tidak cukup lama.
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b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri

siswa. Menurut Purwanto (2006: 102) faktor eksternal

terdiri atas : 1), keadaan keluarga, 2) guru dan cara

mengajar 3), alat-alat pelajaran, 4) motivasi sosial, dan 5)

lingkungan serta kesempatan.

Menurut Sanjaya, beberapa faktor yang mempengaruhi

keberhasilan dalam pembelajaran yang berorientasi pada

aktivitas belajar siswa sebagai berikut:

1) Guru
Guru merupakan ujung tombak dalam proses
pembelajaran yang sangat mempengaruhi keberhasilan
aktivitas belajar siswa karena guru berhadapan
langsung dengan siswa. Beberapa hal yang
mempengaruhi keberhasilan aktivitas belajar siswa
yang ada pada guru antara lain: kemampuan guru,
sikap profesionalitas guru, latar belakang pendidikan
guru, dan pengalaman mengajar.

2) Sarana belajar
Keberhasilan implementasi pembelajaran berorientasi
aktivitas siswa juga dipengaruhi oleh ketersediaan
sarana belajar. Yang termasuk keterse-diaan sarana itu
meliputi ruang kelas dan setting tempat duduk siswa,
media, dan sumber belajar.

3) Lingkungan belajar
Lingkungan belajar merupakan faktor lain yang dapat
mempengaruhi keberhasilan pembelajaran berorientasi
aktivitas siswa. Ada dua hal yang termasuk ke dalam
faktor lingkungan belajar yaitu lingkungan fisik dan
lingkungan psikologis. Lingkungan fisik meliputi
keadaan dan kondisi sekolah, misalnya jumlah kelas,
laboratorium, perpustakaan, kantin, kamar kecil yang
tersedia; serta di mana lokasi sekolah itu berada.
Termasuk ke dalam lingkungan fisik lagi adalah
keadaan dan jumlah guru. Keadaan guru misalnya
adalah kesesuaian bidang studi yang melatar belakangi
pendidikan guru dengan mata pelajaran yang
diberikannya. Yang dimaksud dengan lingkungan
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psikologis adalah iklim sosial yang ada di lingkungan
sekolah itu. Misalnya, keharmonisan hubungan antara
guru dengan guru, antara guru dengan kepala sekolah,
termasuk ke-harmonisan antara pihak sekolah dengan
orangtua (Sanjaya, 2007:141-144).

e. Prinsip Prinsip Aktivitas Belajar

Ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk

membangkitkan aktivitas belajar peserta didik antara lain:

a. Peserta didik akan belajar lebih giat apabila topik yang

dipelajarinya menarik, dan berguna bagi dirinya.

b. Tujuan pembelajaran harus disusun dengan jelas dan

diinformasikan kepada peserta didik sehingga mereka

mengetahui tujuan belajar. Peserta didik juga dapat dilibatkan

dalam penyusunan tujuan.

c. Peserta didik harus selalu diberitahu tentang kompetensi, dan

hasil belajarnya.

d. Pemberian pujian dan hadiah lebih baik daripada hukuman,

namun sewaktu waktu hukuman juga diperlukan.

e. Manfaatkan sikap, cita-cita, rasa ingin tahu, dan ambisi

peserta didik.

f. Usahakan untuk memperhatikan perbedaan individual peserta

didik, misalnya perbedaan kemampuan, latar belakang dan

sikap terhadap sekolah atau subjek tertentu.

g. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan

jalan memperhatikan kondisi fisik, memberi rasa aman,

menunjukkan bahwa guru memperhatikan mereka, mengatur
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pengalaman belajar sedemikian rupa sehingga setiap peserta

didik pernah memperoleh kepuasan dan penghargaan, serta

mengarahkan pengalaman belajar kearah keberhasilan,

sehingga mencapai prestasi dan mempunyai kepercayaan diri.

Agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif, guru

harus mampu mewujudkan proses pembelajaran dalam

suasana kondusif.

Tohirin (2011:34) mengemukakan ciri-ciri pembelajaran yang

efektif antara lain: “Berpusat pada siswa, interaksi edukatif

antara guru dengan siswa, suasana demokratis, variasi metode

mengajar, guru profesional, bahan yang sesuai dan

bermanfaat, lingkungan yang kondusif, dan sarana belajar

yang menunjang”.

2. Model Pembelajaran

Model pembelajaran diartikan sebagai prosedur sistematis dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.

Dapat juga diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan

pembelajaran. Saat ini telah banyak dikembangkan berbagai macam

model pembelajaran, dari yang sederhana sampai model yang agak

kompleks dan rumit karena memerlukan banyak alat bantu dalam

penerapannya.
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Model pembelajaran dalam dunia pendidikan banyak ragamnya. Akan

tetapi tidak semua model dalam pembelajaran cocok untuk semua mata

pelajaran, maupun semua siswa. Model pembelajaran merupakan

komponen penting dalam proses pembelajaran mulai dari perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Model pembelajaran yang baik

digunakan sebagai acuan perencanaan dalam pembelajaran di kelas

ataupun tutorial untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran

yang sesuai dengan dengan bahan ajar yang diajarkan (Trianto,

2011:200-202).

Ada empat hal yang sangat berkaitan dengan model pembelajaran

yaitu:

1. Teori rasional yang logis yang disusun oleh para penciptanya atau
pengembangnya.

2. Titik pandang/landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana
siswa belajar.

3. Perilaku guru yang mengajar agar model pembelajarannya dapat
berlangsung baik.

4. Struktur kelas yang diperlukan untuk mencapai tujuan
pembelajaran yang maksimal (Trianto, 2011: 210-211).

Menurut Slavin (2010: 125-126), model pembelajaran adalah suatu

acuan kepada suatu pendekatan pembelajaran termasuk tujuannya,

sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaanya. Sedangkan

menurut Trianto (2011: 220-223) model pembelajaran merupakan

pendekatan yang luas dan menyeluruh serta dapat diklasifikasikan

berdasarkan tujuan pembelajarannya, sintaks (pola urutannya), dan sifat

lingkungan belajarnya.
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Model pembelajaran menurut Agus Suprijono (2011: 45). Model dapat

diartikan “bentuk”, dalam pemakaian secara umum model merupakan

interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukurannya yang diperoleh

dari beberapa sistem. Model diartikan sebagai bentuk representasi

akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan seseorang atau

sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Lebih

lanjut Agus mengemukakan bahwa model pembelajaran ialah pola yang

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di

kelas maupun tutorial (Agus Suprijono, 2011: 46). Sedangkan model

pembelajaran menurut Syaiful Sagala (2009: 175) mengemukakan

bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan

pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu

dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar.

Jadi, model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan

sebagai pedoman dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu.

Rangke L Tobing, dkk sebagimana dikutip oleh Indrawati dan Wanwan

Setiawan (2009: 27) mengidentifikasi lima karakteristik model

pembelajaran yang baik, yang meliputi berikut ini:

1. Prosedur ilmiah
Suatu model pembelajaran harus memiliki suatu prosedur yang
sistematik untuk mengubah tingkah laku peserta didik atau
memiliki sintaks yang merupakan urutan langkah-langkah
pembelajaran yang dilakukan guru-peserta didik.

2. Spesifikasi hasil belajar yang direncanakan
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Suatu model pembelajaran menyebutkan hasil-hasil belajar secara
rinci mengenai penampilan peserta didik.

3. Spesifikasi lingkungan belajar
Suatu model pembelajaran menyebutkan secara tegas kondisi
lingkungan di mana respon peserta didik diobservasi.

4. Kriteria penampilan
Suatu model pembelajaran merujuk pada kriteria penerimaan
penampilan yang diharapkan dari para peserta didik. Model
pembelajaran merencanakan tingkah laku yang diharapkan dari
peserta didik yang dapat didemonstrasikannya setelah langkah-
langkah mengajar tertentu.

5. Cara-cara pelaksanaannya
Semua model pembelajaran menyebutkan mekanisme yang
menunjukkan reaksi peserta didik dan interaksinya dengan
lingkungan.

Guru sebagai perancang pembelajaran harus mampu merancang seperti

apa pembelajaran yang akan dilaksanakan. Model pembelajaran

merupakan disain pembelajaran yang akan dilaksanakan guru di dalam

kelas. Dengan melihat beberapa ciri khusus dan karakteristik model

pembelajaran tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum

mengajar, guru harus menentukan model pembelajaran yang akan

digunakan. Jadi intinya menentukan model pembelajaran yang tepat

merupakan salah satu modal untuk sukses dalam pembelajaran. Dengan

model pembelajaran, guru dapat melaksanakan proses pembelajaran

sesuai dengan pola, tujuan, tingkah laku, lingkungan dan hasil belajar

yang direncanakan. Dengan demikian proses pembelajaran akan

berjalan dengan baik dan tepat sesuai dengan mata pelajarannya.
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3. Pembelajaran Kooperatif

Pendekatan pembelajaran adalah cara yang ditempuh guru dalam

pelaksanaan pembelajaran agar konsep yang disajikan dapat diadaptasi

oleh siswa. (Suherman, 2003:6). Pembelajaran kooperatif merupakan

strategi pembelajaran kelompok yang akhir-akhir ini menjadi perhatian

dan dianjurkan para ahli pendidikan untuk digunakan. Alasannya adalah

pembelajaran kooperatif dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam

berpikir, memecahkan masalah dan mengintegrasikan pengetahuan

dalam keterampilan (Sanjaya, 2007: 101).

Dari alasan tersebut, maka pembelajaran kooperatif merupakan bentuk

pembelajaran yang dapat memperbaiki sistem pembelajaran yang

selama ini memiliki kelemahan. Pembelajaran kooperatif adalah metode

atau model dimana siswa belajar bersama, saling menyumbangkan

pikiran dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil belajar

individu dan kelompok (Slavin, 2010:54).

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan

menggunakan pengelompokan atau tim kecil, yaitu antara 2-6 orang

yang mempunyai latar belakang kemampuan akademik, jenis kelamin,

ras yang berbeda (heterogen). Strategi pembelajaran kooperatif

mempunyai dua komponen utama, yaitu komponen tugas kooperatif

(cooperative task) dan komponen struktur intensif kooperatif

(cooperative incentive structure). Ada 4 unsur dalam pembelajaran

kooperatif yaitu :
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a. Adanya peserta dalam kelompok; b. Adanya aturan kelompok; c.

Adanya upaya belajar setiap kelompok; d. Adanya tujuan yang harus

tercapai (Sanjaya, 2007: 241).

Pembelajaran kooperatif didasarkan pada penilaian kelompok yang

menekankan pada kerjasama. Hal yang menarik dalam model

pembelajaran kooperatif adalah adanya harapan selain memiliki

dampak pembelajaran, yaitu berupa peningkatan prestasi belajar peserta

didik (student achievement) juga mempunyai dampak pengiring seperti

relasi sosial, penerimaan terhadap peserta didik yang terhadap waktu

dan uka memberi pertolongan kepada orang lain.

Pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang

lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang

lebih menekankan kepada proses kerjasama dalam kelompok. Tujuan

yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian

penguasaan bahan pelajaran. Tetapi juga ada unsur kejasama untuk

penguasaan materi tersebut. Adanya kerjasama inilah yang menjadi

khas dari pembelajaran kooperatif. Karakteristik pembelajaran

kooperatif adalah pembelajaran tim. Pembelajaran secara kooperatif

adalah pembelajaran secara tim. Tim merupakan tempat untuk

mencapai tujuan. Oleh karena itu tim harus mampu membuat setiap

siswa belajar. Semua anggota tim (anggota kelompok) harus saling

membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itulah, kriteria
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keberhasilan pembelajaran ditentukan oleh keberhasilan tim (Lie, 2007:

54).

Sanjaya (2006: 244) mengemukakan 4 prinsip dasar pembelajaran

kooperatif, yaitu:

a. Prinsip ketergantungan (Positive Interdependence)
Dalam pembelajaran kelompok, keberhasilan suatu penyelesaian
tugas sangat tergantung pada usaha yang dilakukan setiap anggota
kelompok.

b. Tanggung jawab perorangan (Individual Accountabilitity)
Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip keterngantungan
positif. Oleh karena keberhasilan kelompok tegantung pada setiap
anggotanya, maka setiap anggota kelompok harus memiliki
tanggung jawab sesuai dengan tugasnya.

c. Interaksi tatap muka (face to face promotion interaction)
Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas
kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap mata saling
memberikan informasi dan saling membelajarkan.

d. Partisipasi dan komunikasi (Participation and communication)
Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu
berpartisipasi aktif dan komunikasi. Kemampuan ini sangat penting
sebagai bekal mereka dalam kehidupan di masyarakat kelak. Oleh
karena itu, sebelum melakukan kooperatif guru perlu membekali
siswa dengan kemampuan berkomunikasi.

Unsur-unsur pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut.

a) Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka

”sehidup sepenanggungan bersama”.

b) Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya,

seperti milik mereka sendiri.

c) Siswa haruslah melihat bahwa semua anggota di dalam

kelompoknya memiliki tujuan yang sama.

d) Siswa haruslah membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di

antara anggota kelompoknya.
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e) Siswa akan dikenakan evaluasi atau diberikan hadiah/penghargaan

yang juga akan dikenakan untuk semua anggota kelompok.

f) Siswa berbagi kepemimpinan dan mereka membutuhkan ketrampilan

untuk belajar bersama selama proses belajarnya.

g) Siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual

materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif.

Pembelajaran yang menggunakan model kooperatif dapat memiliki ciri-

ciri sebagai berikut.

a. Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk
menuntaskan materi belajarnya.

b. Kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi,
sedang, dan rendah.

c. Bilamana mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya,
suku, jenis kelamin berbeda-beda.

d. Penghargaan lebih berorientasi kelompok ketimbang individu
(Ibrahim, 2006:6-7).

Berikut ini adalah langkah-langkah pembelajaran kooperatif:

Tabel 2. Langkah langkah pembelajaran kooperatif

Fase Kegiatan Guru

Fase-1

Menyampaikan
tujuan dan
memotivasi siswa

Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran
yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan
memotivasi siswa belajar.

Fase-2

Menyajikan
informasi

Guru menyajikan informasi kepada siswa
dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan
bacaan.

Fase-3

Mengorganisasikan
siswa ke dalam
kelompok-kelompok
belajar

Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana
caranya membentuk kelompok belajar dan
membantu setiap kelompok agar melakukan
transisi secara efisien.
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Sumber: (Ibrahim, 2006: 6-7)

4. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD

Pembelajaran Kooperatif Tipe Student Teams Achievement Division

(STAD) merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif. Guru

yang menggunakan STAD, juga mengacu kepada belajar kelompok

siswa yang beranggotakan 4-5 siswa yang merupakan campuran

menurut tingkat prestasi, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan

pelajaran, dan kemudian siswa bekerja di dalam tim mereka untuk

memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran

tersebut. Akhirnya, seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu, pada

waktu kuis ini mereka tidak dapat saling membantu. (Nur, 2008:26).

Menurut Mohamad Nur (2008:20) STAD terdiri dari lima (5)

komponen utama antara lain sebagai berikut.

a. Presentasi Kelas Oleh Guru
Presentasi kelas dalam STAD berbeda dari pengajaran biasa hanya
pada presentasi tersebut harus jelas-jelas memfokuskan pada unit
STAD tersebut. Dengan cara ini, siswa menyadari bahwa mereka
harus sungguh-sungguh memperhatikan presentasi kelas tersebut,

Fase-4

Membimbing
kelompok bekerja
dan belajar

Guru membimbing kelompok-kelompok
belajar pada saat mereka mengerjakan tugas
mereka.

Fase-5

Evaluasi

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang
materi yang telah dipelajari atau masing-
masing kelompok mempresentasikan hasil
kerjanya.

Fase-6

Memberikan
penghargaan

Guru mencari cara-cara untuk menghargai
baik upaya maupun hasil belajar individu dan
kelompok.
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karena dengan begitu akan membantu mereka mengerjakan kuis
dengan baik, dan skor kuis mereka menentukan skor timnya.
Indikator:
1) Memperhatikan apa yang disampaikan guru;
2) Menyampaikan pendapat;
3) Bertanya kepada guru;
4) Berani mengerjakan soal dari guru di depan kelas;

b. Kerja Tim
Tim atau kelompok tersusun dari 4-5 siswa yang mewakili
heterogenitas dalam kinerja akademik, jenis kelamin, dan suku.
Fungsi utama tim adalah menyiapkan anggotanya agar berhasil
menghadapi kuis. Kerja tim tersebut merupakan ciri terpenting
STAD. Tim tersebut menyediakan dukungan teman sebaya untuk
kinerja akademik yang memiliki pengaruh berarti pada
pembelajaran, dan tim menunjukkan saling peduli dan hormat, hal
itulah yang memiliki pengaruh berarti pada hasil-hasil belajar.
Indikator:
1) Bertanggung jawab terhadap tugas yang telah ditetapkan dalam

kelompok;
2) Mendiskusikan masalah yang dihadapi dalam kegiatan belajar

kelompok;
3) Bertukar pendapat antar teman dalam kelompok;
4) Bekerja sama dengan teman satu kelompok;
5) Membuat perencanaan dan pembagian tugas;

c. Kuis
Dalam mengerjakan kuis siswa tidak dibenarkan saling membantu
selama kuis berlangsung. Hal ini menjamin agar siswa secara
individual bertanggung jawab untuk memahami bahan ajar
tersebut.
Indikator:
1) Membuat resume;
2) Mengerjakan kuis dengan kemampuan sendiri;
3) Mengerjakan kuis dengan sungguh sungguh.

d. Skor Perbaikan Individual
Setiap siswa dapat menyumbang poin maksimum kepada timnya
dalam sistem penskoran, namun tidak seorang siswa pun dapat
melakukan seperti itu tanpa menunjukkan perbaikan atas kinerja
masa lalu. Setiap siswa diberikan sebuah skor dasar, yang dihitung
dari kinerja rata-rata siswa pada kuis serupa sebelumnya.
Kemudian siswa memperoleh poin untuk timnya didasarkan pada
berapa banyak skor kuis mereka melampaui skor dasar mereka.

e. Penghargaan Tim
Tim dapat memperoleh penghargaan apabila skor rata-rata mereka
melampaui kriteria tertentu. Skor tim dihitung berdasarkan
presentase nilai tes mereka melebihi nilai tes sebelumnya. Kriteria
perhitungan skor tersebut sebagai berikut.
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Tabel 3. Kriteria perhitungan skor
Skor Tes (Kuis) Sumbangan Skor

Kelompok (Poin
Perbaikan)

Lebih dari 10 poin di bawah skor awal
(perbaikan)

5

10 hingga 1 poin di bawah skor awal (dasar) 10

Skor dasar sampai 10 poin di atas skor awal
(dasar)

20

Lebih dari 10 poin di atas skor awal (dasar) 30

Nilai sempurna (tidak berdasarkan skor
awal)

30

Sumber: Mohamad Nur (2008: 36)

Ada tiga (3) tingkat atau kriteria untuk penghargaan yang diberikan

berdasarkan skor tim rata-rata adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Kriteria untuk penghargaan
Kriteria (Rata-rata Tim) Penghargaan

15 Tim baik (Good Teams)

20 Tim hebat (Great Teams)

25 Tim Super (Super Teams)

Sumber: Mohamad Nur (2008: 36)

Kelebihan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran ini adalah

sebagai berikut.

1) Mengembangkan serta menggunakan ketrampilan berpikir

kritis dan kerja sama kelompok.

2) Menyuburkan hubungan antara pribadi yang positif di antara

siswa yang berasal dari ras yang berbeda.

3) Menerapkan bimbingan oleh teman.

4) Menciptakan lingkungan yang menghargai nilai ilmiah.
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Kelemahan dalam penggunaan pendekatan pembelajaran ini adalah

sebagai berikut.

1) Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa

dengan perlakuan seperti ini.

2) Guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan

dalam pengelolaan kelas, akan tetapi usaha yang sungguh-

sungguh dan terus menerus akan dapat terampil menerapkan

metode ini.

5. Mata Pelajaran Akuntansi

Akuntansi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses pencatatan,

pengklasifikasian, pengolahan, penyajian data transaksi dan kejadian

kejadian yang mempunyai hubungan dengan keuangan. Terdapat 3

tahapan dalam akuntansi yaitu tahap pencatatan bukti transaksi,

pengikhtisaran, dan tahap pelaporan. Materi yang terdapat pada jenjang

SMA adalah siklus keuangan perusahaan jasa yang dipelajari di kelas

XI, dan perusahaan dagang dipelajari di kelas XII.

Perusahan Jasa adalah suatu perusahaan yang kegiatan usahanya

ditujukan untuk memperoleh pendapatan/penghasilan melalui

pelayanan jasa-jasa tertentu. Siklus akuntansi perusahaan jasa sebagai

berikut :

A. Tahap Pencatatan Akuntansi Perusahaan Jasa, meliputi :

1. Sumber Pencatatan; 2. Analisis Bukti Transaksi; 3. Jurnal;

4. Buku Besar
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B. Tahap Pengikhtisaran Akuntansi Perusahaan Jasa, meliputi :

1. Neraca Saldo; 2. Jurnal Penyesuaian; 3. Kertas Kerja; 4. Jurnal

Penutup; 5. Neraca Saldo Setelah Penutupan

C. Tahap Pelaporan Akuntansi Perusahaan Jasa, meliputi :

1. Laporan Laba-Rugi; 2. Laporan Perubahan Modal; 3. Neraca;

4. Jurnal Pembalik.

6. Hasil Belajar

Anak adalah sebagai subyek dan sekaligus obyek dalam kegiatan

pengajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi inti dari kegiatan

proses belajar adalah kegiatan anak didik dalam mencapai suatu tujuan

pengajaran. Tujuan pengajaran akan dapat dicapai jika anak didik

berusaha secara aktif untuk mencapainya. Keaktifan anak didik di sini

tidak hanya dituntut dari segi fisik, tetapi juga dari segi kejiwaan. Bila

hanya fisik anak yang aktif, tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif,

maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak tercapai.

Belajar adalah sebuah perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang

setelah berakhirnya melakukan aktivitas belajar. Belajar merupakan

faktor yang penting dikeseluruhan proses pendidikan, karena belajar

merupakan kegiatan pokok dalam proses tersebut. Ini berarti bahwa

berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung

kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak

didik. Belajar  akan membawa perubahan dalam diri yang melakukan

kegiatan belajar baik yang berupa pengetahuan, keterampilan dan
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tingkah laku. Djamarah (2006:11) mengungkapkan ‘’Belajar adalah

proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan.” Dan

menurut Slameto (2010:2), ”Belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku

yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri

dalam interaksi dengan lingkungannya.” Menurut Sardiman (2011:23),

”Proses belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku, dan

terjadi karena pengalaman.” Menurut Hamalik (2007:28) Belajar

adalah suatu bentuk pertumbuhan dan perubahan dalam diri seseorang

yang dinyatakan dalam cara-cara tingkah laku yang baru sebagai hasil

dari pengalaman. Belajar merupakan suatu proses perubahan namun

tidak semua perubahan yang terjadi dalam individu merupakan hasil

dari proses belajar. Suatu perubahan dapat dilakukan sebagai suatu

proses belajar apabila memiliki ciri-ciri tertentu. Menurut Slameto

(2010:3), ciri proses belajar adalah:

1) Perubahan terjadi secara standar
2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinyu dan fungsional
3) Perubahan dalam belajar bersifat aktif dan pasif
4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara
5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau berarah
6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.

Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan

latihan. Artinya tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik

yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan

meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. (Djamarah, 2006:10).

Dengan demikian belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku
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yang dialami oleh seorang individu dari hasil interaksinya dengan

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk

mencapai tujuan tertentu, pencapaian tujuan pelajaran dapat dilihat dari

hasil yang dicapai. Hasil belajar secara bahasa adalah sesuatu yang

diadakan, dibuat, dijadikan, dan sebagainya oleh usaha.

Berikut adalah definisi hasil belajar menurut para ahli:

1. Dimyati dan Mudjiono (2006: 29) hasil belajar adalah hasil yang

dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes

hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Nilai yang diperoleh

siswa menjadi acuan untuk melihat penguasaan siswa dalam

menerima materi pelajaran.

2. Djamarah (2006: 11) hasil belajar adalah apa yang diperoleh siswa

setelah dilakukan aktivitas belajar.

3. Mulyasa (2008: 56) hasil belajar merupakan prestasi belajar siswa

secara keseluruhan yang menjadi indikator kompetensi dan derajat

perubahan prilaku yang bersangkutan. Kompetensi yang harus

dikuasai siswa perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai

sebagai wujud hasil belajar siswa yang mengacu pada pengalaman

langsung.

4. Winkel (dikutip oleh Purwanto, 2006: 33) hasil belajar adalah

perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan

tingkah lakunya.
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5. Sudjana (2008: 65) menyatakan hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman

belajar.

Hasil belajar adalah perolehan sesuatu yang baru pada tingkah laku

seseorang setelah melakukan kegiatan belajar mengajar. Setiap

keberhasilan belajar diukur dari seberapa jauh hasil belajar yang dicapai

oleh siswa. Keberhasilan belajar siswa dalam mencapai tujuan

pengajaran dapat diwujudkan dengan nilai (Sudjana, 2008: 45). Hasil

belajar merupakan perilaku siswa sebagai hasil pembelajaran yang

dicapai dari kompetensi dasar, sedangkan hasil belajar dalam

operasional pelajaran dijabarkan dalam bentuk indikator pembelajaran.

Indikator pembelajaran inilah kemudian dikembangkan menjadi

pengalaman belajar yang selanjutnya dikembangkan materi

pembelajaran. Indikator juga dapat digunakan sebagai dasar penelitian

terhadap siswa dalam mencapai pembelajaran dan kinerja yang

diharapkan. Indikator hasil belajar merupakan uraian kemampuan yang

harus dikuasai siswa dalam berkomunikasi secara spesifik serta dapat

dijadikan ukuran untuk menggunakan keterampilan hasil belajar. Siswa

hendaknya diberi kesempatan untuk menggunakan keterampilan,

pengetahuan, atau sikap yang sudah mereka kembangkan selama

pembelajaran dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sudah ditentukan.
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Selama proses ini guru menilai apakah siswa telah mencapai suatu hasil

belajar yang ditunjukan dengan pencapaian beberapa indikator dari

hasil belajar tersebut, telah mencapai kompetensi (Sugandi, 2006: 63).

Suprijono (2011: 6) membagi hasil belajar menjadi kemampuan

kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemampuan kognitif merupakan

kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan intelektual.

Kemampuan psikomotorik menunjukkan kemampuan fisik seperti

motorik dan syaraf. Hasil pembelajaran yang akan diperoleh siswa dari

pembelajaran ekonomi ini lebih dominan pada kemampuan yang

berkaitan dengan pengetahuan dan intelektual.

Jadi, hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh siswa setelah

terjadinya proses pembelajaran yang ditunjukan dengan nilai tes yang

diberikan guru setiap selesai memberikan materi pelajaran pada pokok

bahasan. Maka dapat ditegaskan bahwa hasil belajar yang diperoleh

dalam penelitian ini adalah pencapaian siswa terhadap kompetensi dasar

ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk nilai.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian yang mengambil pokok permasalahan yang hampir sama dengan

penelitian ini antara lain:
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Tabel 5. Hasil penelitian yang relevan
No Nama/ Tahun Judul Hasil

1 Theresia Wisatantri N/
2013

Hubungan Antara
Aktivitas Dan Disiplin
Belajar Dengan
Hasil Belajar IPS
Terpadu.

Ada Hubungan Antara
Aktivitas Dan Disiplin
Belajar Dengan
Hasil Belajar IPS
Terpadu.

Rhitung > Rtabel = 0,458 >
0,325, maka hipotesis
diterima.

2. Nadia Anandina Arta/
2013

Pengaruh Model
Pembelajaran
Kooperatif Tipe
Student Teams
Achievement Divisions
(STAD) Melalui
Media Video Terhadap
Aktivitas Belajar dan
Penguasaan Materi
Pokok Pencemaran
Lingkungan Oleh
Siswa (Studi
Eksperimen Siswa
Kelas X SMA Negeri
7 Bandar Lampung TP
2012/2013).

Ada Pengaruh Model
Pembelajaran
Kooperatif Tipe
Student Teams
Achievement Divisions
(STAD) Melalui
Media Video Terhadap
Aktivitas Belajar dan
Penguasaan Materi
Pokok Pencemaran
Lingkungan Oleh
Siswa (Studi
Eksperimen Siswa
Kelas X SMA Negeri
7 Bandar Lampung TP
2012/2013).

Rhitung > Rtabel = 0,422 >
0,235, maka hipotesis
diterima.

3. Novita Eka Pertiwi/ 2011 Hubungan Antara
Aktivitas Belajar
Siswa Dalam Model
Pembelajaran
Kooperatif Tipe Team
Game Turnament
(TGT) Dengan Hasil
Belajar IPS Di SMP N
1 Kedung Jepara
Tahun Ajaran
2010/2011.

Ada Hubungan Antara
Aktivitas Belajar
Siswa Dalam Model
Pembelajaran
Kooperatif Tipe Team
Game Turnament
(Tgt)Dengan Hasil
Belajar IPS Di SMP  N
1 Kedung Jepara
Tahun Ajaran
2010/2011.

Rhitung > Rtabel = 0,756>
0,202 maka hipotesis
diterima.
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Penelitian ini mengacu pada skripsi Theresia Wisatantri N tahun 2013.

Skripsi tersebut memiliki kesamaan pada variabel X1 aktivitas belajar, dan

Y hasil belajar siswa. Peneliti mengadopsi metode penelitian yang

digunakan yaitu metode deskriptif asosiatif dengan pendekatan ex post facto

dan survey.

Penelitian ini mengacu pada skripsi Nadia Anandina Arta tahun 2013 yang

dilaksanakan di tempat yang sama yaitu SMA N 7 Bandar Lampung dan

memiliki kesamaan pada penggunaan model pembelajaran tipe STAD dan

kaitannya dengan variabel aktivitas belajar.

Penelitian ini mengacu pada skripsi Novita Eka Pertiwi tahun 2011 dengan

metode pengumpulan data yang sama, peniliti mengadopsi rumus uji

validitas yaitu korelasi product moment dan uji reliabilitas dari skripsi

tersebut.

C. Kerangka Berpikir

Menurut Mulyono (2010: 26), aktivitas artinya kegiatan atau keaktifan.

Sedangkan menurut Sriyono (2009:2), aktivitas adalah segala kegiatan yang

dilaksanakan baik secara jasmani maupun rohani. Aktivitas siswa selama

proses belajar mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan

belajar. Dalam proses belajar mengajar akan lebih baik bila siswa secara

aktif terlibat dalam proses penemuan pertalian-pertalian atau hubungan dari

informasi yang diperoleh.
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Model Pembelajaran kooperatif tipe STAD pada prosesnya akan mendorong

siswa untuk berperan aktif dan bekerjasama dalam pembelajaran. Aktivitas

pembelajaran kooperatif tipe STAD menekankan siswa perlu belajar

berpikir memecahkan masalah belajar untuk mengaplikasikan pengetahuan

dan keterampilan serta saling memberitahukan pengetahuan konsep dan

keterampilan tersebut kepada siswa yang membutuhkan dan setiap siswa

merasa senang menyumbangkan pengetahuannya kepada anggota kelompok

lain, siswa yang diharapkan mampu merefleksi terhadap proses pemikiran

mereka sendiri dalam koneksi antara pengalaman mereka dalam diskusi

kelompok dalam membangun tentang materi maupun pemecahan masalah.

Dengan adanya aktivitas belajar ini akan menghasilkan kemampuan belajar

dan peningkatan pengetahuan. Proses belajar tidak mungkin akan berhasil

tanpa adanya aktivitas belajar itu sendiri. Itulah sebabnya aktivitas

merupakan prinsip yang penting dalam interaksi belajar mengajar.

Siswa yang diberikan suatu model yaitu STAD dalam pembelajarannya

akan menyebabkan aktivitas belajar, dengan adanya aktivitas belajar

menghasilkan hasil belajar dalam bentuk nilai. Semakin ada hubungan

antara aktivitas belajar dan hasil belajar garis X dan Y akan semakin

bersinggungan ditandai dengan titik A. Dengan demikian, aktivitas belajar

siswa dapat menentukan tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajaran.



43

Gambar 1. Kerangka berpikir

D. Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai proposisi yang dirancang untuk

menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel yang memerlukan

pengujian secara empiris kebenaranya (Reksoatmojo, 2009: 66).

Sedangkan menurut Sugiyono (2009: 96) hipotesis merupakan jawaban

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ruseffendi (2006: 23),

hipotesis adalah penjelasan atau jawaban tentatif (sementara) tentang

tingkah laku, fenomena (gejala), atau kejadian yang akan terjadi. Jadi,

hipotesis adalah jawaban teoritis sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.

Aktivitas belajar siswa (X)

Aktivitas belajar berhubungan
dengan hasil belajar (A)

Hasil belajar (Y)

s
i
s
w
a

Model Pembelajaran STAD
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Berdasarkan kerangka pikir diatas maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah:

1. Ada hubungan yang signifikan antara aktivitas belajar siswa dengan

hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi akuntansi kelas XI IPS

1 di SMA Negeri 7 Bandar Lampung tahun ajaran 2015/ 2016.

2. Besarnya tingkat signifikansi hubungan antara aktivitas belajar siswa

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi akuntansi kelas

XI IPS 1 di SMA Negeri 7 Bandar Lampung tahun ajaran 2015/ 2016

tergolong lebih dari rendah.
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III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara aktivitas belajar

siswa dengan hasil belajar ekonomi materi akuntansi. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Asosiatif dengan

pendekatan Ex Post Facto dan Survei. Penelitian Asosiatif adalah penelitian

yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih

(Sugiyono, 2009: 11).

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada di

tempat penelitian sehingga menggunakan pendekatan Ex Post Facto dan

Survei. Ex Post Facto adalah penelitian yang meneliti peristiwa yang telah

terjadi dengan merunut kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang

dapat menimbulkan kejadian tersebut (Sugiyono, 2009: 7). Sedangkan

pendekatan survey yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi besar

maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang

diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian

relative, distribusi dan hubungan-hubungan antara variabel sosiologis

maupun psikologis (Sugiyono, 2009:7).
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B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/ obyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

(Sugiyono, 2009: 117). Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian

(Arikunto, 2006: 130). Sedangkan menurut Koestoro dan Basrowi

(2006: 435) populasi adalah keseluruhan subyek atau obyek yang

menjadi sasaran penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS 1 di

SMA Negeri 7 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/ 2016 yang

berjumlah 39 siswa.

Tipe penyelidikannya adalah korelasi. Desain sampel dalam penelitian

ini adalah non-probability sampling dengan menggunakan sampling

jenuh. Sampling jenuh adalah teknik pengumpulan sampel bila semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2009: 78).

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto,

2006: 131). Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.

Dalam penelitian ini, untuk menentukan sampel penulis menggunakan
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teknik total sampling yaitu jumlah sampel yang diambil adalah seluruh

jumlah populasi. Dalam hal ini peneliti menggunakan siswa kelas XI

IPS 1 yang berjumlah 39 orang.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk

apa saja yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

(Sugiyono, 2009: 60).

Penelitian ini digunakan dua variabel, yaitu variabel bebas

(independent) dan variabel terikat (dependent).

a. Variabel bebas (independent) adalah merupakan variabel yang

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau

timbulnya variabel dependent atau terikat (Sugiyono, 2009: 61).

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (independent)

adalah Aktivitas Belajar (X).

b. Variabel terikat (dependent) adalah variabel yang dipengaruhi atau

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. (Sugiyono,

2009: 61). Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah

Hasil Belajar (Y).
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2. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

Untuk menyamakan persepsi mengenai variabel yang diukur dalam

penelitian ini, maka perlu dipaparkan definisi konsep dan operasional

variabel sebagai berikut:

a) Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual variabel adalah penarikan batasan yang

menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas.

1) Aktivitas Belajar

Aktivitas belajar adalah keaktifan (aktivitas) siswa dalam proses

belajar dan pembelajaran untuk mencapai hasil belajar atau tujuan

telah ditentukan (Hamalik, 2007: 90).

2) Hasil Belajar

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka

atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir

pembelajaran (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 29).

b) Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional Variabel adalah penarikan batasan yang lebih

menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu

konsep. Tujuannya: agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur

yang yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah di definisikan

konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau

operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi

gejala atau variabel yang ditelitinya.
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Tabel 6. Definisi operasional variabel
No Variabel Indikator Sub Indikator Skala Peng-

ukuran
1 Aktivitas

Belajar (X)
1. Kegiatan

penyajian
kelas oleh
guru

2. Kegiatan
kelompok

3. Kegiatan
individu

a. Memperhatikan
apa yang
disampaikan guru

b. Menyampaikan
pendapat

c. Bertanya kepada
guru

d. Berani
mengerjakan soal
dari guru di
depan kelas

e. Membuat
perencanaan dan
pembagian tugas
kelompok

f. Bertanggung
jawab terhadap
tugas yang telah
ditetapkan dalam
kelompok

g. Mendiskusikan
masalah yang
dihadapi dalam
kegiatan belajar
kelompok

h. Bertukar
pendapat antar
teman dalam
kelompok

i. membuat
perencanaan dan
pembagian tugas

j. Membuat resume
k. Mengerjakan kuis

dengan
kemampuan
sendiri

l. Mengerjakan kuis
dengan sungguh
sungguh.

Mohamad Nur
(2008:23)

Ordinal

2 Hasil
belajar
ekonomi
akuntansi
(Y)

Hasil test
formatif
akuntansi

Tingkat atau
besarnya nilai yang
diperoleh dari test
formatif mata
pelajaran akuntansi

interval

Sumber: Hamalik (2007:101)
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D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah semacam dialog atau tanya jawab antara

pewawancara dengan responden dengan tujuan memperoleh jawaban-

jawaban yang dikehendaki. (Budi Koestoro dan Basrowi, 2006: 159).

Teknik wawancara yang digunakan penulis dalam penelitian ini tidak

terstruktur secara jelas, namun hanya sekedar bertanya kepada guru

mata pelajaran tentang model pembelajaran yang digunakan dan

gambaran proses belajar mengajar di kelas.

2. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau

mengamati individu atau kelompok secara langsung. (Budi Koestoro

dan Basrowi, 2006:144). Teknik ini dilakukan unutuk mengamati

aktivitas siswa menggunakan dalam model pembelajaran STAD pada

saat proses belajar mengajar berlangsung. Untuk mendapatkan data-data

aktivitas siswa tersebut menggunakan lembar observasi dengan cara

memberikan skor pada masing-masing indikator, sehingga data yang

diperoleh akan lebih akurat karena peneliti mengamati secara langsung

aktivitas siswa ketika menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe

STAD pada saat proses belajar mengajar.
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3. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawabnya. Serta merupakan teknik pengumpulan

data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan

diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden.

4. Dokumentasi

Menurut Budi Koestoro dan Basrowi (2006: 142), dokumentasi

merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

perkiraan. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data keadaan

siswa, kondisi guru, keadaan  sekolah dan hasil belajar akuntansi siswa

semester genap  tahun pelajaran 2015/2016.

E. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrumen harus

memenuhi persyaratan yang baik. Instrumen yang baik dalam suatu

penelitian harus memenuhi dua syarat yaitu valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Validitas merupakan suatu alat ukur yang menunjukan tingkat

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Validitas menunjukan sejauh

mana suatu alat pengukur cukup akurat, stabil, atau konsisten dalam
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mengukur apa yang ingin diukur, yaitu dengan cara menghitung

korelasi masing-masing pertanyaan dengan skor total. (Arikunto, 2006:

160).

Selanjutnya Arikunto (2006: 146) menyatakan bahwa untuk mengukur

validitas lembar observasi dan angket digunakan rumus korelasi

product moment, yaitu :

  2222 )()(

))((

YYNXXN

YXXYN
rxy






Keterangan :

rxy : Koefisien korelasi antara skor observasi 1 dan skor observasi 2

N : Jumlah subyek

X : Jumlah skor observasi 1

Y : Jumlah skor observasi 2 (Arikunto, 2010: 170)

Dengan kriteria pengujian, apabila r hitung > r tabel maka alat ukur tersebut

valid, jika sebaliknya r hitung < r tabel maka alat ukur tersebut tidak valid.

(Suharsimi, 2010: 160). Perhitungan data yang diperoleh dari hasil uji

coba angket pada variabel X dan Y kemudian dihitung dengan SPSS.

Untuk kemudian dicocokan dengan tabel r product moment dengan =

0,05 = 0,316. Hasil perhitungan dan simpulan disajikan dalam tabel

berikut ini:
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Tabel 7. Hasil Analisis Uji Validitas Instrumen Observasi
Item

Pertanyaan Rhitung Rtabel Kondisi Sig Simpulan

butir 1 0,643 0,316 rhitung > r tabel 0,000 VALID

butir 2 0,665 0,316 rhitung > r tabel 0,000 VALID

butir 3 0,461 0,316 rhitung > r tabel 0,003 VALID

butir 4 0,489 0,316 rhitung > r tabel 0,002 VALID

butir 5 0,503 0,316 rhitung > r tabel 0,001 VALID

butir 6 0,528 0,316 rhitung > r tabel 0,001 VALID

butir 7 0,456 0,316 rhitung > r tabel 0,003 VALID

butir 8 0,404 0,316 rhitung > r tabel 0,011 VALID

butir 9 0,294 0,316 rhitung < r tabel 0,070 TIDAK VALID

butir 10 0,276 0,316 rhitung < r tabel 0,089 TIDAK VALID

butir 11 0,475 0,316 rhitung > r tabel 0,002 VALID

butir 12 0,551 0,316 rhitung > r tabel 0,000 VALID
Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS Tahun 2016

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 12 soal untuk variabel X

terdapat 2 item soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 9 dan 10.

Item soal yang tidak valid dalam penelitian ini di drop. Sehingga lembar

observasi yang digunakan untuk variabel X dalam penelitian ini

berjumlah 10 soal.

Tabel 8. Hasil Analisis Uji Validitas Instrumen Angket Pada
Item

Pertanyaan Rhitung Rtabel Kondisi Sig Simpulan

butir 1 0,622 0,316 rhitung > r tabel 0,000 VALID

butir 2 0,534 0,316 rhitung > r tabel 0,000 VALID

butir 3 0,537 0,316 rhitung > r tabel 0,003 VALID

butir 4 0,467 0,316 rhitung > r tabel 0,002 VALID

butir 5 0,581 0,316 rhitung > r tabel 0,001 VALID

butir 6 0,527 0,316 rhitung > r tabel 0,001 VALID

butir 7 0,392 0,316 rhitung > r tabel 0,003 VALID

butir 8 0,491 0,316 rhitung > r tabel 0,011 VALID

butir 9 0,002 0,316 rhitung < r tabel 0,070 TIDAK VALID

butir 10 0,179 0,316 rhitung < r tabel 0,089 TIDAK VALID

butir 11 0,357 0,316 rhitung > r tabel 0,002 VALID

butir 12 0,526 0,316 rhitung > r tabel 0,000 VALID
Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS Tahun 2016
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Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 12 soal untuk variabel X

terdapat 2 item soal yang tidak valid yaitu item soal nomor 9 dan 10.

Item soal yang tidak valid dalam penelitian ini di drop. Sehingga lembar

observasi yang digunakan untuk variabel X dalam penelitian ini

berjumlah 10 soal.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena

instrument itu sudah baik (Arikunto, 2006: 178).

Rumus yang digunakan adalah:

xy

xy

r

r
r




1

.2
11

Keterangan:

r 11 = Reliabilitas Instrumen

rxy = Koefisien Korelasi (Arikunto, 2006: 180)

Dengan kriteria pengujian, apabila r hitung > r tabel maka pengukuran

tersebut reliabel, jika sebaliknya r hitung < r tabel maka pengukuran

tersebut tidak reliabel. Apabila ternyata data yang diperoleh dinyatakan

reliabel, maka kriteria penafsiran indeks korelasinya (r) dapat dilihat

sebagai berikut:



55

Tabel 9. Koefisien korelasi
Interval Koefisien

Korelasi
Interpretasi Hubungan

0,80 – 1,00 Sangat kuat
0,60 – 0,79 Kuat
0,40 – 0,59 Cukup kuat
0,20 – 0,39 Rendah
0,00 – 0,19 Sangat rendah

Sumber: Riduwan. (2007:240)

Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika rhitung>rtabel maka alat

pengukuran atau angket tersebut adalah reliabel dan sebaliknya jika

rhitung<rtabel maka alat pengukuran atau angket tersebut tidak reliabel.

Berdasarkan perhitungan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket

pada variabel X dan Y kemudian dihitung dengan SPSS. Hasil

perhitungan kemudian dicocokan dengan tabel r indeks korelasi maka

diketahui hasil perhitungan sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Observasi Pada Variabel X

Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS Tahun 2016

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 12 item untuk variabel X

terdapat r hitung sebesar 0,646 untuk observasi sehingga kriterianya

adalah sangat tinggi.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

,646 12
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Tabel 11. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Pada Variabel X

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha

N of Items

,717 12
Sumber: Pengolahan Data dengan SPSS Tahun 2016

Berdasarkan hasil pengolahan data, dari 12 item untuk variabel X

terdapat rhitung sebesar 0,717 untuk angket kriterianya adalah sangat

tinggi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis statistik yang digunakan adalah analisis frekuensi dan hasilnya

untuk menggambarkan seberapa besar aktivitas belajar siswa berhubungan

dengan hasil belajar ekonomi akuntansi.

a. Analisis Frekuensi

Untuk menggambarkan seberapa besar aktivitas belajar siswa, maka

menggunakan rumus Deskriptif Presentase dengan langkah-langkah

sebagai berikut:

1) Tahap Skoring

Tahap ini dilakukan untuk mempermudah dan menganalisis data, caranya

yaitu dengan memberikan skor terhadap pengamatan oleh observer sesuai

panduan pengamatan. Kriteria pemberian skor yaitu:

Untuk hasil observasi kriteria sangat aktif diberi skor 5

Untuk hasil observasi kriteria aktif diberi skor 4

Untuk hasil observasi kriteria cukup aktif diberi skor 3
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Untuk hasil observasi kriteria kurang aktif diberi skor 2

Untuk hasil observasi kriteria tidak aktif diberi skor 1

2) Menentukan parameter

Menentukan kriteria dengan menggunakan langkah-langkah sebagai

berikut:

a) Kriteria Aktivitas Siswa

(1) Menentukan skor maksimal, dengan rumus:

Skor maksimal= Σ item indikator x skor tertinggi

(2) Menentukan skor minimal, dengan rumus:

Skor minimal= Σ item indikator x skor terendah

(3) Menghitung rentang skor, dengan rumus:

Range = skor maksimal - skor minimal

(4) Menghitung interval skor, dengan rumus:

Interval =

(5) Menyusun parameter dan tabel frekuensi aktivitas belajar siswa.

b. Teknik analisis dalam penelitian menggunakan uji Chi Kuadrat

menggunakan rumus sebagai berikut:

X2 = ∑ ( )
Keterangan:

X2 = Chi Kuadrat

Oi = Frekuensi hasil pengamatan, kategori ke-i

Ei = Frekuensi harapan dari kategori ke-i

K = Banyak kelas/ kategori (Sudjana, 2010: 273).
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Kriteria:

a. Apabila harga Chi Kuadrat hitung lebih kecil dari Chi Kuadrat tabel

dengan dk dan pada taraf kesalahan 5% maka Ho diterima dan H1 di

tolak.

b. Apabila harga Chi Kuadrat hitung lebih besar dari Chi Kuadrat tabel

dengan dk dan pada taraf kesalahan 5% maka Ho ditolak dan H1 di

terima.

G. Uji Hipotesis

Untuk menjawab permasalahan adakah hubungan antara aktivitas belajar siswa

dengan hasil belajar ekonomi akuntansi, maka analisis statistik yang digunakan

adalah korelasi dan hasilnya untuk menggambarkan ada hubungan yang

signifikan antara aktivitas belajar siswa dengan hasil belajar ekonomi

akuntansi.

Rumus korelasi Product Moment:
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Keterangan:

xyr = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y

X   = Skor variabel bebas

Y   = Skor variabel terikat

N   = Jumlah sampel (Arikunto, 2006:162)

Jika rhitung > rtabel maka ada hubungan antara variabel X dan Y, sebaliknya

apabila rhitung < rtabel maka tidak ada hubungan antara variabel X dan Y.
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Untuk menginterprestasikan nilai korelasi digunakan tabel interprestasi

sebagai berikut:

Tabel 12. Pedoman Untuk Memberikan Interprestasi Koefisien
Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 – 0,199
0,20 – 0,399
0,40 – 0,599
0,60 – 0,799
0,80 – 1,000

Sangat Rendah
Rendah
Sedang
Tinggi

Sangat Tinggi
Sumber: Sugiyono (2009: 183)



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengenai

aktivitas belajar dengan hasil belajar siswa SMA Negeri 7 Bandar Lampung

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada hubungan positif dan signifikan antara aktivitas belajar dengan hasil

belajar siswa kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Hal ini

menunjukan sebuah hubungan yang positif jika semakin tinggi aktivitas

belajar siswa maka semakin tinggi pula tingkat hasil belajar yang dimiliki

siswa kelas XI IPS 1.

2. Aktivitas belajar siswa di SMA Negeri 7 Bandar Lampung berhubungan

dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi materi akuntansi

dengan koefisien determinasi sebesar 0,548 yang berarti hasil belajar

siswa berhubungan dengan aktivitas belajar sebesar 54,8%.

3. Aktivitas belajar dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif

tipe STAD menghasilkan peningkatan nilai ekonomi akuntansi pada

siswa kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 7 Bandar Lampung tahun ajaran

2015/ 2016.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian hubungan aktivitas belajar dengan hasil belajar

siswa SMA Negeri 7 Bandar Lampung, maka penulis menyarankan hal-hal

sebagai berikut.

1. Guru dapat memilih model pembelajaran yang sesuai dengan

karakteristik mata pelajaran Ekonomi, seperti menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division

(STAD) untuk meningkatkan keterampilan aktivitas belajar siswa

sehingga menghasilkan hasil yang optimal.

2. Guru menciptakan suasana kelas menjadi hidup, penuh interaksi siswa

dalam berdiskusi, bertanya, menyanggah, dengan tetap mempertahankan

suasana yang penuh kehangatan dan kekeluargaan pada proses

pembelajaran yang menyenangkan dan efektif berlangsung agar tujuan

pembelajaran dapat tercapai.

3. Guru-guru sebaiknya melakukan inovasi pembelajaran dan menggunakan

metode belajar yang menekankan siswa untuk terlibat langsung dalam

proses belajar mengajar di kelas agar siswa lebih aktif dan mandiri.

4. Guru-guru dalam proses mengajar hendaknya berpusat pada siswa

dengan memberikan suatu permasalahan sesuai dengan materi untuk

siswa pecahkan dengan bantuan berupa arahan dan menjadi sumber bagi

siswanya.

5. Guru dapat memberikan reward kepada siswa yang berprestasi dan aktif

dalam pembelajaran serta memberikan punishment kepada siswa yang
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tidak mau belajar dengan baik agar siswa tersebut berubah menjadi lebih

baik.

6. Sekolah dapat memberikan reward, bagi guru yang punya dedikasi tinggi

terhadap aktivitas pembelajaran di sekolah dan memberikan punishment

bagi guru yang tidak berdedikasi terhadap aktivitas pembelajaran di

kelas.sehingga guru termotivasi untuk meningkatkan profesionalisme.

7. Sekolah dapat mengoptimalkan fasilitas yang ada guna meningkatkan

kualitas siswa dalam bidang akademik maupun non akademik, serta

melengkapi fasilitas yang masih kurang agar sekolah mencapai good

schools.

8. Sekolah harus meningkatkan kualitas sekolah agar tidak kalah dalam

bersaing untuk menerima siswa didik baru dengan sekolah- sekolah

lainnya serta mengadakan program beasiswa kepada siswa yang unggul

dalam bidang akademik maupun non akademik yang kurang mampu

dalam hal ekonomi, hal ini dapat menjadi daya tarik bagi sekolah  selain

adanya program bina lingkungan dari pemerintah Kota Bandar Lampung.

9. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan jenis variabel ini,

diharap agar lebih diperbaiki lagi baik objek atau subjek yang akan

diteliti.
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