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ABSTRAK

PERBANDINGAN KEMAMPUAN SISWA DALAM MENYUSUN LAPORAN
KEUANGAN PERUSAHAAN DAGANG YANG PEMBELAJARANNYA

MENGGUNAKAN MODEL
KOOPERATIF TIPE JIGSAW II DAN MODEL TWO

STAY TWO STRAY DI KELAS XII SMA
NEGERI 1 NATAR TAHUN

PELAJARAN 2016/2017

Oleh

Purnama W. Turnip

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah rendahnya kemampuan menyusun laporan keuangan
perusahaan dagang di kelas XII di SMA Negeri 1 Natar.  Tujuan penelitian ini adalah yaitu untuk
mengetahui kemampuan siswa dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dagang dengan
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi dibandingkan dengan
model pembelajaran Two Stay Two Stray. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan
pendekatan eksperimen semu. Untuk uji instrument menggunakan uji validitas dan reliabilitas
tes. Teknik analisis data menggunakan analisis uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kemampuan siswa dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dagang berupa Jurnal, Buku
Besar, Neraca Saldo dan Laporan Keuangan dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran Two Stay Two
Stray. Ada dua hipotesis yang ditolak yaitu hipotesis 4 dan 7 pada materi jurnal penyesuaian dan
materi menyusun Harga Pokok penjualan menunjukan bahwa model pembelajaran Two Stay Two
Stray lebih tinggi dibandingkan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II.

Kata kunci: model jigsaw II, menyusun laporang keuangan perusahaan dagang, model TSTS



ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF STUDENTS ABILITY IN COMPILING THE FINANCIAL
STATEMENTS TRADING COMPANY LEARNING USING COOPERATIVE JIGSAW

TYPE II MODEL AND TWO STAY TWO STRAY MODEL
IN GRADE XII OF SMA NEGERI 1 NATAR

ACADEMIC YEAR 2016/2017

By

Purnama W. Turnip

This research is based on the problem of low ability to prepare financial trading statements in
grade XII SMA Negeri 1 Natar. The purpose of this study is to know that the students' ability to
prepare financial statements using the trade cooperative learning Jigsaw II model is higher than
the learning model Two Stay Two Stray. The method used was a quasi-experimental approach.
To test the instrument, it was used validity and reliability of the test. Data were analyzed using t-
test analysis. The results showed that the students' skills in preparing the financial statements in
the form of a trading company Journal, Ledger, Trial Balance and Financial Statements using
cooperative learning model Jigsaw II is higher than the learning model Two Stay Two Stray.
While the students ability in writing the adjustment journal and Main Cost Sales is better taught
using the learning model Two Stay Two Stray.

Keywords: jigsaw II models, preparing financial statements of trading company, TSTS model
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan faktor yang penting dalam kehidupan dalam suatu bangsa.

Negara dikatakan telah maju dalam bidang teknologi ataupun bidang yang lainnya

tidak terlepas dari bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan orang yang menguasai

ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat memberikan kontribusi yang positif.

Pendidikan menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003

pada pasal 1 ayat 1 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta kemampuan yang diperlukan

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Depdiknas, 2003: 1). Seperti di dalam

UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang

berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada
Tuhan yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung
jawab.”

Menurut (Hamalik, 2003: 79) pendidikan adalah suatu proses dalam rangka

mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap
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lingkungannya dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya

yang memungkinkannya untuk berfungsi secara menyeluruh dalam kehidupan

masyarakat.

Gambaran kondisi SMA Negeri 1 Natar, bahwa proses belajar mengajar di

sekolah tersebut sudah berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kondisi nyata

yang ada di sekolah tersebut antara lain; (1). Tersedia waktu belajar yang cukup

panjang dari Pukul 07.15 – 14.00 WIB, kecuali hari Jum’at dari Pukul 07.15 –

11.15 WIB, (2) Adanya kemampuan dan kompetensi guru yang sudah memadai,

dari 81 Personil guru yang ada yang terdiri dari 1 berkualifikasi S-3, kemudian 12

personil guru yang berkualifikasi S2, selanjutnya 67 orang yang berkualifikasi S1,

dan 1 orang guru berkualifikasi D3 yang mana pelaksanaan tugas mengajarnya

sebagian besar telah sesuai dengan latar belakang yang diampuhnya, (3) mayoritas

guru dalam proses pembelajaran sudah menggunakan alat bantu Komputer/

Laptop dengan program power point dan penggunaan berbagai media, baik berupa

media gambar, peta dan lain sebagainya maupun media lainnya, (4) aktivitas

belajar siswa masih rendah, (5) adanya tata tertib siswa point pelanggaran, tetapi

disiplin siswa dalam belajar masih rendah, (6) tersedianya sarana dan prasarana

yang mendukung baik berupa perlengkapan LCD, Ruang Belajar, maupun

Laboratorium, antara lain; Laboratorium Komputer, Laboratorium IPA dan

Perpustakaan dimana memiliki koleksi buku pelajaran yang cukup memadai,

kesemuanya ini cukup memungkinkan tercapainya hasil belajar yang mendidik.

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang menyelengggarakan proses

pembelajaran pada peserta didik. Melalui sekolah, kemampuan peserta didik dapat

dikembangkan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi
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bisa. Potensi yang dikembangkan melalui bangku persekolahan adalah aspek

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor (yang disebut kompetensi).

Oleh karena itulah, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal harus senantiasa

aktif untuk meningkatkan kompetensi peserta didik yang berdaya saing tinggi.

Akan tetapi, peningkatan kualitas pendidikan di sekolah menemui berbagai

kendala dari pencapaian hasil belajar siswa. Guru sebagai pengelola kegiatan

pembelajaran harus mampu menerapkan model pembelajaran yang variatif kepada

siswa sehingga mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMA

Negeri 1 Natar, salah satunya dengan meningkatkan fungsi sekolah. Sekolah

merupakan lembaga pendidikan yang mempunya tugas untuk membentuk

manusia berkualitas dalam pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang

pencapaiannya dilakukan secara terencana, terarah, dan sistematis. Semakin maju

suatu masyarakat maka semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan

generasi muda sebelum mereka masuk dalam proses pembangunan

masyarakatnya. SMA Negeri 1 Natar merupakan salah satu sekolah negeri yang

mempunyai peminat yang cukup banyak pada tingkat SMA/MA Sederajat yang

berada di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Sehingga dapat

dikatakan SMA Negeri 1 Natar merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di

Kecamatan Natar. Peminat yang akan menjadi siswa di SMA Negeri 1 Natar tidak

hanya siswa yang berasal dari lingkungan sekitar tetapi banyak yang berasal dari

daerah lain atau kabupaten lain yang ingin melanjutkan pendidikan di SMA

Negeri Natar.  Sehingga yang akan masuk di SMA Negeri 1 Natar harus melalui

seleksi yang sangat ketat.
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Penjurusan dilakukan di awal menjadi siswa SMA Negeri 1 Natar. Peminatan

penjurusan dilakukan berdasarkan hasil tes seleksi masuk SMA Negeri 1 Natar

dan hasil form peminatan yang diisi oleh siswa. Jurusan yang ada di SMA Negeri

1 Natar yaitu jurusan IPA dan IPS. Berdasarkan dari hasil peminatan siswa lebih

banyak yang memilih masuk IPA dibandingkan yang memilih IPS. Hal tersebut

diduga karena anggapan dari masyarakat bahwa siswa yang masuk dijurusan IPA

dianggap lebih kompeten dibandingkan dengan siswa yang masuk jurusan IPS.

Selanjutnya tidak ada pemetaan kelas. Hal tersebut, berdampak pada proses

pembelajaran akuntansi yang kurang diminati. Salah satu penyebabnya kesiapan

siswa mempelajari mata pelajaran tersebut sangat minim dari SMP. Masalah

umum yang ditemui guru adalah kesulitan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari faktor guru maupun faktor

peserta didik. Dari segi siswa, tentu banyak hal yang dapat terjadi. Sebagai

contoh, siswa tidak memperhatikan dalam kelas, siswa kurang mengerjakan tugas

sesuai harapan, siswa kurang tertarik dengan mata pelajaran yang diajarkan, siswa

terlalu pasif dalam proses belajar, siswa terlalu terkonsentrasi pada hal lain, dan

masih banyak faktor lainnya, hal ini lah yang berdampak pada kurangnya

pemahaman siswa terhadap mata pelajaran yang juga akan mempengaruhi hasil

belajar, sehingga tujuan pembelajaran akan sulit dicapai.

Proses pembelajaran merupakan suatu bentuk perubahan dalam diri seseorang

berkat adanya pengalaman dan latihan yang dilakukan secara terus-menerus. Hasil

belajar merupakan salah satu indikator keberhasilan seorang peserta didik dalam
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melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar dapat diartikan hasil yang diperoleh dari

pembelajaran yang telah dilakukan. Hasil belajar merupakan hal yang tidak dapat

dipisahkan dari kegiatan belajar. Hasil yang didapat oleh peserta didik memiliki

tingkatan yang berbeda-beda dan untuk mencapai hasil belajar yang maksimal,

maka perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar

tersebut, antara lain faktor yang berasal dari dalam peserta didik tersebut (factor

intern) dan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik tersebut (factorekstern).

Setiap anak memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menyerap pelajaran yang

mereka dapatkan dari guru. Dalam hal ini peran seorang guru sangat penting agar

siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan timbul rasa suka terhadap

pelajaran yang diberikan karena dengan menyukai pelajaran maka siswa akan

selalu ingin mempelajari mata pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.

Menurut hasil observasi dan pengalaman sebagai guru mata pelajaran

Ekonomi/Akuntansi kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar, model pembelajaran

yang sering digunakan adalah model konvensional (tradisional) dengan

menerapkan metode ceramah, yaitu guru menerangkan di depan kelas, siswa

hanya mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan tugas atau Lembar Kerja Siswa

(LKS) yang diberikan, hal ini menyebabkan siswa cenderung tidak aktif dalam

pembelajaran serta cenderung tidak memperhatikan guru saat mengajar, sebagian

mengikuti pelajaran dengan baik dan sebagian lagi kurang memperhatikan.

Penggunaan metode diskusi kelompok pun belum mampu melibatkan setiap siswa

ke dalam kegiatan pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
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Hanya siswa tertentu yang terlibat dalam proses diskusi secara dialogis dan

interaktif. Akibatnya, Ekonomi/Akuntansi belum mampu menjadi mata pelajaran

yang disenangi dan dirindukan oleh siswa. Imbas lebih jauh dari kondisi

pembelajaran semacam itu adalah kegagalan siswa dalam mencapai kompetensi

yang diharapkan. Mengingat setiap peserta didik mempunyai taraf berpikir yang

berbeda, dan adanya kesulitan peserta didik dalam memecahkan suatu masalah,

maka dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki seorang guru diharapkan

mampu memilih model pembelajaran yang tepat agar peserta didik menguasai

pelajaran sesuai dengan target yang akan dicapai dalam kurikulum. Selain itu

memang perlu dilakukannya pembaharuan dalam pembelajaran akuntansi sebagai

respon melemahnya kualitas proses dan hasil belajar peserta didik yang

ditunjukkan oleh masih banyaknya peserta didik yang pemahaman dan

penguasaan akuntansi masih rendah.

Proses pembelajaran menggunakan berbagai macam model pembelajaran, salah

satunya adalah model pembelajaran kooperatif (cooperative learning).

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan

paham konstruktivis. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan

sejumlah peserta didik sebagai anggota kelompok kecil yang tingkat

kemampuannya berbeda. Aktivitas pembelajaran kooperatif menekankan pada

kesadaran peserta didik perlu belajar berpikir, memecahkan masalah dan belajar

untuk mengaplikasikan pengetahuan, konsep, dan kemampuannya kepada peserta

didik yang membutuhkan dan peserta didik merasa senang menyumbangkan

pengetahuannya kepada anggota lain dalam kelompoknya.
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Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di kelas XI IPS SMA Negeri 1 Natar,

menunjukkan bahwa siswa yang mempunyai kemampuan dalam menyusun

laporan keuangan hanya sedikit dibandingkan siswa yang kurang mempunyai

kemampuan dalam menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukan bahwa, siswa yang paling banyak belum

tuntas di kelas XII IPS3. Hal tersebut menunjukan bahwa kemampuan siswa mulai

mencatat transaksi ke dalam jurnal, memindahkan ke dalam buku besar, membuat

neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, memindahkan ke dalam kertas kerja

(worksheet), membuat laporan keuangan, dan membuat Harga Pokok Penjualan.

Rendahnya hasil belajar ini berkaitan dengan kemampuan menyusun laporan

keuangan siswa pada mata pelajaran Akuntansi masih rendah. Sehingga dapat

dikatakan bahwa hasil belajar siswa kurang baik, kriteria tingkat keberhasilan

tersebut seperti pendapat Djamarah dan Zain.

“Djamarah dan Zain (2006: 107) sebagai berikut: Istimewa/maksimal:
apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan itu 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% saja dikuasai oleh
siswa, Kurang : apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 60%
dikuasai oleh siswa.”

Menggali informasi dan memecahkan masalah merupakan hal penting dalam

belajar. Bekerjasama dengan baik dan berkomunikasi secara empati pun menjadi

hal penting dalam proses belajar kelompok. Kenyataannya hal ini belum bisa

dilakukan oleh siswa di dalam kelas, karena pembelajaran masih terpusat pada

guru (teacher center) yang menyebabkan siswa belum dapat belajar secara

mandiri. Perubahan kurikulum yang menghendaki proses pembelajaran tidak
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hanya mengembangkan  aspek kognitif dan psikomotor tetapi juga sikap spiritual

dan sikap sosial. Hal tersebut menuntut proses pembelajaran harus berpusat

kepada siswa (student center) dan guru hanya berperan sebagai fasilitator.

Tabel 1.1 Kemampuan Siswa Menyelesaikan Laporan Keuangan Di Kelas XII

No
Materi

Laporan
Keuangan

Kelas dan Jumlah Siswa
IPS1 IPS2 IPS3 IPS4 IPS5

≤ 73 >73 ≤ 73 >73 ≤ 73 >73 ≤ 73 >73 ≤ 73 >73

1
Mencatat
transaksi ke
dalam jurnal

24 11 30 5 13 22 26 9 19 16

2
Memindahkan
ke dalam buku
besar

22 13 25 10 10 25 20 15 19 16

3
Membuat
neraca saldo

18 17 22 13 8 27 18 17 18 17

4
Membuat
jurnal
penyesuaian

16 19 18 17 4 31 15 20 17 18

5

Memindahkan
ke dalam
kertas kerja
(worksheet)

13 22 16 19 3 32 15 20 14 21

6
Membuat
Laporan
Keuangan

9 26 14 21 3 32 14 21 12 23

7
Membuat
Harga Pokok
Penjualan

9 26 13 22 3 32 13 22 10 25

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih rendahnya kemampuan

menyusun laporan keuangan siswa. Materi yang di anggap sulit oleh siswa yaitu

tentang membuat jurnal peneyesuaian. Hal tersebut nampak bahwa siswa yang

dapat menyusun laporan keuangan dengan baik terutama materi membuat jurnal

penyesuaian hanya sedikit. Hal penyebab rendahnya kemampuan siswa dalam

menyusun laporan keuangan antara lain penggunan model pembelajaran yang

belum tepat. Faktor lain yang mempengaruhi rendahnya kemampuan menyusun

laporan keuangan siswa juga disebabkan karena sarana yang membantu dalam

proses pembelajaran yang tersedia di sekolah masih kurang yaitu sumber belajar
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yang tersedia disekolah seperti buku mata pelajaran Ekonomi/Akuntansi yang

tidak memadai dan tidak sebanding dengan jumlah siswa, penyediaan LCD

proyektor yang masih kurang tidak sebanding dengan jumlah kelas yang ada,

sarana pembelajaran yang tersedia di kelas hanya papan tulis.

Rendahnya kemampuan menyusun laporan keuangan perusahaan dagang pada

mata pelajaran Ekonomi/Akuntansi siswa kelas XII IPS diduga disebabkan belum

diterapkannya berbagai model pembelajaran di dalam proses pembelajaran.

Selama ini pembelajaran Ekonomi/Akuntansi masih menggunakan model

pembelajaran konvensional yaitu ceramah dan Tanya jawab. Dengan metode

tersebut “transfer of knowledge” berlangsung satu arah, dari guru kepada siswa

dan tidak terjadi interaksi. Kedudukan dan fungsi guru dalam proses pembelajaran

cenderung masih dominan. Memang terdapat variasi, seperti tanya jawab dan

tugas tetapi tidak dapat melibatkan siswa secara aktif. Metode tanya jawab hanya

melibatkan beberapa siswa yang aktif  dalam pembelajaran di kelas tersebut dan

pertanyaan guru diajukan kepada siswa secara searah dan individual, tidak dengan

mengelompokkan siswa untuk bekerjasama dalam menjawab pertanyaan. Akan

lebih baik lagi jika dalam kegiatan pembelajaran terjadi interaksi antara siswa

dengan siswa, interaksi antara guru dan siswa, maupun interaksi antara siswa

dengan sumber belajar. Diharapkan dengan adanya interaksi tersebut, siswa dapat

membangun pengetahuan secara aktif, pembelajaran berlangsung secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, serta dapat memotivasi peserta didik

sehingga mencapai kompetensi yang diharapkan.
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Permasalahan tersebut di atas memunculkan dugaan penyebab pengaruh terhadap

rendahnya kemampuan menyusun laporan keuangan perusahaan dagang siswa

pada mata pelajaran Ekonomi/Akuntansi. Siswa ketika di berikan soal tentang

laporan keuangan belum mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan

oleh guru. Keadaan tersebut membuat hasil belajar siswa pada mata pelajaran

Ekonomi/Akuntansi rendah. Rendahnya hasil belajar ini menggambarkan

kemampuan menyusun laporan keuangan perusahaan dagang siswa yang rendah.

Secara teoritis untuk mengatasi permasalahan yang ada pada siswa di kelas XII

IPS tersebut di atas, adalah dengan menggunakan strategi model pembelajaran

yang tepat untuk meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan

perusahaan dagang siswa dalam pelajaran Ekonomi/Akuntansi. Solusi tersebut

adalah dengan melakukan penerapan model pembelajaran Jigsaw II dengan

strategi pembelajaran kooperatif (cooperative learning), yaitu strategi

pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk

saling berinteraksi (Hayati, 2002: 25).

Melalui model pembelajaran Jigsaw II ini, diharapkan kemampuan menyusun

laporan keuangan siswa dalam belajar Ekonomi/Akuntansi dapat lebih aktif

khususnya siswa kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar. Pembelajaran

Ekonomi/Akuntansi tidak lagi terpusat pada guru saja melainkan siswa diajak

untuk aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Dengan diskusi siswa akan

lebih aktif untuk bertanya, menjawab dan memberikan pendapat sehingga

pembelajaran tidak lagi membosankan dan membuat jenuh siswa. Melalui model

pembelajaran Jigsaw II diharapkan siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran
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Ekonomi/Akuntansi, mandiri, berkerja sama, dan membangkitkan kesadaran

siswa untuk belajar Ekonomi/Akuntansi.

Selain itu, model pembelajaran two stay two stray, anggota kelompok berisikan 4

orang, siswa melakukan diskusi berdasarkan bahan yang diberikan oleh guru, lalu

dua orang yang tinggal dalam kelompok berpenugasan membagikan hasil dan

informasi mereka kepada tamu, kemudian tamu mohon diri dan kembali ke

kelompok mereka masiing-masing dan melaporkan temuan mereka dari kelompok

lain, kemudian kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka, pada

tahap akhir, guru dapat menunjukkan kelompok untuk mempersentasikan hasil

diskusi kelompok.

Kedua model pembelajaran tersebut diduga dapat meningkatkan kemampuan

siswa dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dagang siswa dengan

beberapa permasalahan yang sudah dijabarkan di atas. Sehingga penulis

menganggap model pembelajaran kooperatif Jigsaw II dan model pembelajaran

pembelajaran two stay two stray tepat untuk meningkatkan kemampuan

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang judul “Perbandingan Kemampuan siswa dalam Menyusun

Laporan Keuangan Perusahaan Dagang Yang Pembelajarannya

Menggunakan Model Kooperatif Tipe Jigsaw II dan Model Two Stay Two

Stray Di Kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017”.
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan

beberapa masalah yang dikemukakan sebagai berikut.

1. Kemampuan belajar akuntansi siswa di kelas XI IPS SMA Negeri 1 Natar

masih tergolong rendah.

2. Proses pembelajaran masih berpusat pada guru (teacher centered) sehingga

partisipasi siswa secara aktif dalam proses pembelajaran masih tergolong

rendah.

3. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran masih tergolong rendah.

4. Guru belum menggunakan model pembelajaran yang tepat.

5. Siswa masih belum mampu mencatat transaksi dalam dalam akun yang benar.

6. Siswa masih belum menguasai dengan baik cara menganalisis setiap transaksi

keuangan.

7. Siswa masih belum mampu menguasai setiap siklus akuntansi keuangan

perusahan dagang.

8. Siswa masih belum mampu mencatat setiap akun ke dalam buku besar

dengan benar.

9. Siswa masih kesulitan dalam menyusun neraca saldo keuangan perusahan

dagang.

10. Siswa masih belum mampu melakukan/mencatat jurnal penyesuaian dengan

benar.

11. Siswa masih belum mampu menyusun kertas kerja (Worksheet) perusahaan

dagang dengan benar.
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12. Siswa kurang terampil dalam menyusun laporan keuangan perusahaan

dagang.

13. Siswa kurang terampil dalam menyusun Harga Pokok Penjualan (HPP).

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini

membatasi pada kajian studi perbandingan kemampuan siswa dalam menyusun

(jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja (worksheet),

laporan keuangan, dan Harga Pokok Penjualan (HPP)) dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II dan model pembelajaran two stay

two stray di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

sebagai berikut.

1. Apakah kemampuan siswa dalam menyusun jurnal transaksi dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dengan model pembelajaran Two Stay Two Stray di kelas

XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017?

2. Apakah kemampuan siswa dalam menyusun buku besar dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray lebih

tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran tipe Jigsaw II di kelas

XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017?

3. Apakah kemampuan siswa dalam menyusun neraca saldo dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi
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dibandingkan dengan model pembelajaran Two Stay Two Stray di kelas

XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017?

4. Apakah kemampuan siswa dalam menyusun jurnal penyesuaian dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dengan model pembelajaran Two Stay Two Stray di kelas

XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017?

5. Apakah kemampuan siswa dalam menyusun kertas kerja (worksheet)

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Two Stay Two Stray

lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran tipe Jigsaw II di

kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017?

6. Apakah kemampuan siswa dalam menyusun laporan keuangan perusahaan

dagang dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif Two Stay

Two Stray lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran tipe

Jigsaw II di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran

2016/2017?

7. Apakah kemampuan siswa dalam menyusun Harga Pokok Penjualan

(HPP) dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II

lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran Two Stay Two

Stray di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan mencari

gambaran yang sekaligus menjawab permasalahan penelitian dengan paparan

deskriptif untuk mengetahui:
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1. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam

menyusun jurnal transaksi dengan menggunakan di kelas XII IPS SMA

Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam

menyusun buku besar di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun

Pelajaran 2016/2017.

3. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam

menyusun neraca saldo di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun

Pelajaran 2016/2017.

4. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam

menyusun jurnal penyesuaian di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun

Pelajaran 2016/2017.

5. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam

menyusun kertas kerja (worksheet) di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar

Tahun Pelajaran 2016/2017.

6. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang di kelas XII IPS SMA

Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017.
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7. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam

menyusun Harga Pokok penjualan (HPP) di kelas XII IPS SMA Negeri 1

Natar Tahun Pelajaran 2016/2017

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu penelitian yang diharapkan dapat

bermanfaat secara teoritis maupun secara praktis yang tidak hanya bermanfaat

bagi SMA Negeri 1 Natar saja, melainkan bermanfaat bagi berbagai pihak.

Manfaat penelitian secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Sebagai sumbangan pemikiran pada mata pelajaran Ekonomi/Akuntansi

tentang pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran

Jigsaw II dan model pembelajaran Two Stay Two Stray.

b. Sebagai bahan referensi dan rujukan untuk mengembangkan model

pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran Ekonomi/Akuntansi.

c. Sebagai acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang mengkaji dan

mengembangkan model pembelajaran Jigsaw II dan model pembelajaran Two

Stay Two Stray dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun

laporan keuangan perusahaan dagang.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi guru penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan untuk referensi bagi guru-guru lain dalam pelaksanaan

pembelajaran yang lebih baik.
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b. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan siswa

dalam menyusun laporan perusahaan dagang pada mata pelajaran

Ekonomi/Akuntansi.

c. Bagi sekolah,  hasil penelitian diharapkan dapat memperbaiki pembelajaran

dikelas dalam usaha meningkatkan kualitas sekolah.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang dikaji mencakup subjek dan objek penelitian,

waktu dan lokasi penelitian, dan bidang ilmu yang sesuai dengan penelitian ini.

Secara rinci diuraikan sebagai berikut.

1. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah guru

Ekonomi/Akuntans dan siswa. Objek pada penelitian ini yaitu pengetahuan

kognitif dan Afektif.

2. Waktu dan lokasi penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan

pada semester Ganjil tahun ajaran 2016-2017, dan lokasi penelitian di SMA

Negeri 1 Natar.

3. Bidang ilmu penelitian. Bidang ilmu yang terkait dalam penelitian ini yaitu

bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Menurut Woolever, sebagai

berikut :

Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terdapat 5 (lima) tradisi, tidak saling
menguntungkan secara ekslusif, melainkan saling melengkapi. Menurut
National  Council for Social Studies (NCSS, 1994: 11) mengemukakan
bahwa karakteristik IPS adalah (1) involves a search for pattern in our
liver; (2) involves both the content and processes of learning; (3) requires
information processing; (4) social studies as sciences; (5) involves the
development and  analysis of one’s own value and application requires
problem solving and decision making of these values in social
action.(Pargito, 2010 : 33-34)
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Penelitian ini termasuk dalam tradisi ke empat yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial

sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial. IPS pada hakekatnya merupakan

sekumpulan ilmu-ilmu sosial yang terdiri dari sejarah, geografi, ilmu politik,

ekonomi, sosiologi, antropologi, humanities, hukum dan nilai-nilai yang ada di

masyarakat yang diorganisasikan secara ilmiah. Adanya Pendidikan IPS

diharapkan siswa dapat memperoleh pemahaman dan penghargaan dari cara

bagaimana pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah, akan mengembangkan

sikap ilmiah dan akan memiliki sebuah struktur pengetahuan ilmiah mengenai

sikap dan kebiasaan manusia dalam masyarakat. Pendidikan ilmu pengetahuan

bukan hanya bagaimana mengajarkan ilmu pengetahuan pada siswa, tetapi juga

harus mengajarkan tentang makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu

pengetahuan itu untuk kepentingan kehidupan siswa kearah yang lebih baik.

Dalam penelitian ini  terkait dengan ilmu Ekonomi/Akuntansi. Di mana

Ekonomi/Akuntansi merupakan salah satu cabang Ilmu Pengetahuan Sosial, dan

termasuk sepuluh tema dalam pembelajaran IPS. Kesepuluh tema pembelajaran

IPS menurut NCSS (1994: 15) dikemukakan sebagai berikut.

(1) Budaya (culture); (2) waktu, kontiunitas, dan perubahan (time, continuity,
and change); (3) orang, tempat, dan lingkungan (people, places and
environment); (4) individu, pengembangan, dan identitas (individual,
development, and identity); (5) individu, kelompok, dan lembaga (individual,
groups, and institution); (6) kekuasaan, wewenang, dan pemerintahan (power,
outhority and governance); (7) produksi, distribusi, dan konsumsi
(production, distribution and consumtion); (8) sain, teknologi, dan
masyarakat (science, technology and society); (9) koneksi global (global
connections); dan (10) cita-cita dan praktek warga negara (civic ideals
andpractices).

Berdasarkan kesepuluh tema pembelajaran IPS tersebut, kajian

Ekonomi/Akuntansi sebagai cabang Ilmu Pengetahuan Sosial yaitu pada poin
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ketujuh tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Bahwa mata pelajaran

Akuntansi termasuk kedalam materi ekonomi yang setiap transaksi-transaksinya

tercatat dalam Akuntansi. Penerapan Ekonomi/Akuntansi dalam ilmu sosial, ini

menyangkut peraturan, pengukuran analisis, dan pengungkapan pengaruh

ekonomi dan sosial dari kegiatan pemerintah dan perusahaan. Hal ini termasuk

kegiatan yang bersifat mikro dan makro. Pada tingkat makro bertujuan untuk

mengukur dan mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial negara mencakup

social accounting dan reporting peranan akuntansi dalam pembangunan ekonomi.

Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan

perusahaan terhadap lingkungannya, mencakup: financial dan managerial social

accounting, social auditing (Suwardjono, 2001: 34).



II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kemampuan menyusun Laporan Keuangan

Laporan  keuangan  merupakan  hasil  akhir  dari  proses  akuntansi,  dimana

dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat,

diklasifikasikan, diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan

keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut akan terlihat data kuantitatif dari

harta, utang, modal, pendapatan,  dan  biaya-biaya  dari  perusahaan  yang

bersangkutan.  Jadi  laporan keuangan suatu perusahaan dapat dikatakan

sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan  perusahaan  yang  berupa

ikhtisar  keuangan.  Laporan  keuangan  ini disusun oleh manajemen

perusahaan sebagai alat komunikasi yang dalam rangka untuk memenuhi

kebutuhan internal dan eksternal perusahaan.

Menurut Jasmin (1996: 42) “Pengertian kemampuan adalah kemampuan fisik
dan mental yang secara relatif mudah dipraktekan secara terpisah.
Kemampuan ialah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat saraf dan otot
yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah seperti menulis, mengetik,
dan sebagainya. Proses berpikir  dikelompokkan menjadi empat yaitu
pemecahan masalah, pengambilan keputusan, berpikir kritis, dan berpikir
kreatif. Dalam mengembangkan berpikir kreatif diperlukan latihan-latihan
dan mempertimbangkan kondisi khas peserta didik.

Guilford (1967: 59) menjelaskan bahwa kemampuan adalah suatu proses
berpikir yang bersifat divergen, yaitu kemampuan untuk memberikan
berbagai alternatif jawaban berdasarkan informasi yang diberikan.
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Sebaliknya, tes inteligensi hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir
yang bersifat konvergen, yaitu kemampuan untuk memberikan satu jawaban
atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang diberikan. Ini
merupakan akibat dari pola pendidikan tradisional yang memang kurang
memperhatikan pengembangan proses berpikir divergen walau kemampuan
ini terbukti sangat berperan dalam berbagai kemajuan yang dicapai oleh ilmu
pengetahuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inteligensi
merupakan potensi yang diturunkan dan dimiliki oleh setiap orang untuk
berfikir secara logis, berfikir abstrak dan kelincahan berfikir. Banyak orang
menggugat tentang kecerdasan intelektual (unidimensional), yang dianggap
sebagai anugerah yang dapat mengantarkan kesuksesan hidup seseorang.

Laporan keuangan menurut Munawir, (2007: 9), diantaranya sebagai berikut.
1. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan

interim report (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya
sementara) bukan laporan yang final. Laporan keuangan tidak
menjunjukkan nilai likwidasi atau realisasi dimana dalam pembuatannya
terdapat pendapat-pendapat pribadi yang telah dilakukan oleh akuntan
atau management yang bersangkutan.

2. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatan
bersifat pasti dan tepat. Angka yang tercantum dalam laporan keuangan
hanya merupakan nilai buku (book value) yang belum tentu sama dengan
harga pasar sekarang maupun nilai gantinya.

3. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi
keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu,
dimana daya beli (purchasing power) uang tersebut semakin menurun,
dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kenaikan volume
penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau
mencerminkan unit yang dijual semakin besar.

4. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat
mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan karena faktor-
faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang (dikwantifisir).

Menurut Sugiarto dalam International Journal of English and Education

(2014: 201) mendefinisikan laporan keuangan sebagai berikut :

“Financial statements are the principal means through which financial

information is communicated to those outside an enterprise. These

statement provide the company’s history quatified in money terms.”
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Menurut Sulisworo dalam International Journal of Learning and

Development (2014: 58) menyatakan :

”Laporan keuangan merupakan kartu angka untuk mencatat dan

mengevaluasi kinerja suatu organisasi. Oleh karena itu, laporan

keuangan itu penting bagi manajemen organisasi yang efisien.”

Selain itu, Menurut Sugiarto dalam International Journal of English and

Education (2014: 26) mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang

terdiri dari dua bagian, yakni laporan internal dan eksternal.

“The final result of the accounting process is the preparation of various

financial statements that serve as important communication devices.

These financial statements are generally classified into two types :

internal and external statements.”

Menurut Sugiarto dalam International Journal of English and Education

(2014: 26) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk

menyediakan informasi :

a. That is useful to present and potential investors and creditors and other
users in making rational investment, credit, and similar decision

b. That is useful to help present potential investors and uncertainty of
prospective cash receipt from dividends or interest and the proceed from
sale, redemption,or maturity of security or loans

c. Information about the economic resources of an enterprise, the claims of
those resources, and the effect of transactions, events, and circumstances
that change its resources and claims to those resources.

Selain itu, Standar Akuntansi Keuangan juga menjelaskan tujuan dari laporan

keuangan yaitu untuk memberikan :

a. Informasi yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan kewajiban serta
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mengenai modal suatu perusahaan.

b. Informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam aktiva bersih

(aktiva dikurangi kewajiban) suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan

usaha dalam rangka memperoleh laba.

c. Informasi yang membantu para pemakai laporan keuangan dalam

menaksir potensi perusahaan untuk menghasilkan laba.

d. Informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan

kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas

pembiayaan dan investasi.

e. Mengungkapkan lebih jauh informasi lain yang berhubungan dengan

laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti

informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut oleh perusahaan.

2.1.2 Hasil Belajar

Ketuntasan pembelajaran ditentukan dengan tercapai atau tidaknya tujuan

pembelajaran. Suatu tujuan pembelajaran tuntas maka proses belajar

mengajar tersebut dapat dikatakan berhasil. Hasil belajar mempunyai arti

yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Hasil belajar yang

dicapai dalam diri siswa merupakan dampak dari interaksi antara guru dengan

peserta didik.

Dimyati dan Mudjiono (2009: 3) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan
hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar, dari sisi guru,
tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar, dari segi siswa,
hasil belajar merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Jika
dalam proses pembelajaran interaksi antara guru dengan siswa dan siswa
dengan siswa baik, maka hasil belajar yang diperoleh akan baik pula.
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Hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri

siswa yangdapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan,

sikap dan kemampuan.Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya

peningkatan dan pengembanganyang lebih baik dibandingkan dengan

sebelumnya, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, sikap kurang sopan

menjadi sopan, dan sebagainya (Hamalik, 2003: 155).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut (Slameto,

2002: 157), sebagai berikut.

a. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri manusia (intern)
Faktor ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor akuntansis
dan faktor psikologis. Faktor akuntansis antara lain usia, kematangan
dan kesehatan, sedangkan faktor psikologis adalah kelelahan, suasana
hati, motivasi, minat dan ,kebiasaan belajar.

b. Faktor yang bersumber dari luar manusia (ekstern)
Faktor ini diklasifikasikan menjadi dua yakni faktor manusia dan faktor
non manusia seperti alam, benda, hewan, dan lingkungan fisik.

Agar hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai secara optimal, maka

proses pembelajaran harus dilakukan secara sadar dan terorganisir. Seperti

yang diungkapkan oleh (Sardiman, 2000: 19), agar memperoleh hasil belajar

yang optimal, maka proses belajar dan pembelajaran harus dilakukan secara

sadar dan terorganisir.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas , maka dapat diketahui

bahwa hasil belajar adalah dampak dari proses pembelajaran yang dijadikan

tolak ukur keberhasilan tujuan pembelajaran, siswa dikatakan berhasil dalam

belajar jika setelah mengikuti proses pembelajaran terdapat perubahan

kognitif, afektif dan psikomotorik yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.
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Perubahan tingkah laku itu merupakan perolehan yang menjadi hasil belajar.

Aspek perubahan itu menurut Haris (2008: 28) mencakup ke dalam tiga ranah

(domain), sebagai berikut.

1. Domain kognitif (pengetahuan atau yang mencakup kecerdasan bahasa
dan kecerdasan logika-matematika),

2. Domain afektif (sikap dan nilai atau yang mencakup kecerdasan
antarpribadi dan kecerdasan intrapribadi, dengan kata lain kecerdasan
emosional),

3. Domain psikomotor (kemampuan atau yang mencakup kecerdasan
kinestetik, kecerdasan visual-spasial, dan kecerdasan musikal.

Ketiga aspek tersebut sangat penting agar tujuan pembelajaran dapat tercapai

secara komprehensif. Keberhasilan tujuan pembelajaran pada aspek kognitif

dan psikomotor dipengaruhi oleh kondisi afektif peserta didik. Oleh karena

itu, untuk mencapai hasil belajar yang optimal, karakteristik afektif siswa

harus diperhatikan.Hal ini didukung oleh pendapat Hamalik (2003: 30-31)

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai pengertian-pengertian,

sikap-sikap, apresiasi, abilitas dan kemampuan. Bukti bahwa seseorang telah

belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku, misalnya dari tidak tahu

menjadi tahu.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa hasil belajar

merupakan hasil yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.

Hasil belajar menunjukkan berhasil tidaknya suatu kegiatan pembelajaran

yang dicerminkan melalui angka atau skor setelah melakukan tes maupun non

tes. Dari hasil belajar tersebut maka siswa akan meraih prestasi belajar

dimana prestasi belajar itu sendiri adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah

dikerjakan siswa kemudian diukur melalui tes. Menurut Ahmadi (2002: 33),
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prestasi belajar adalah hal yang menyangkut hasil pembelajaran atau hasil

yang dicapai anak didik yang diukur melalui aktivitas belajar. Sedangkan

menurut Dimyati dan Mujiono (2009: 3) prestasi belajar merupakan hasil

yang telah diperoleh setelah mengikuti kegiatan pembelajaran.Hasil belajar

menunjukkan berhasil tidaknya suatu kegiatan pengajaran yang dicerminkan

dalam bentuk skor atau angka setelah mengikuti tes.

2.1.3 Pengertian Belajar

Belajar (learning) adalah proses multisegi yang biasanya dianggap sesuatu

yang biasa saja oleh individu sampai mereka mengalami kesulitan saat

menghadapi tugas yang kompleks (Mahanal: 2009: 2). Menurut Hayati,

(2002: 16) belajar adalah serangkaian akitivitas yang terjadi pada pusat syaraf

individu yang belajar. Proses belajar terjadi secara abstrak, karena terjadi

secara mental dan tidak dapat diamati jika ada perubahan perilaku dari

sesorang yang berbeda dengan sebelumnya. Peubahan perilaku tersebut bisa

dalam hal pengetahuan, afektif maupun prikomotoriknya. Merupakan

aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan perubahan dalam

dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau pengalaman-pengalaman. Salah satu

ciri dari aktivitas belajar menurut para ahli pendidikan dan psikologi adalah

adanya perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku itu biasanya berupa

penguasaan terhadap ilmu pengetahuan yang baru dipelajarinya atau

penguasaan terhadap kemampuan dan perubahan yang berupa sikap. Untuk

mendapatkan perubahan tingkah laku tersebut, maka diperlukan tenaga

pengajar yang memadai. Pengajar atau disebut juga dengan pendidik sangat
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berperan penting dalam proses pembelajaran, pendidik yang baik akan

mampu membawa peserta didiknya menjadi lebih baik.

Menurut Woolfolk dalam Hayati, (2002: 14) menyatakan bahwa “learning

occurns whwn experience causes a relatively permanent change in an

individual’s knowledge”. Disengaja atau tidak, perubahan yang terjadi

melalui proses belajar ini bisa ke arah yang yang lebih baik atau sebaliknya.

Pengertian belajar berarti adanya “perubahan” berarti setiap orang yang

belajar pasti mengalami perubahan, baik pengetahuan, ketrampilan maupun

sikap, semua perubahan yang terjadi itu diharapkan menuju ke arah yang

lebih baik.

2.1.4 Teori  Belajar

Penelitian tindakan kelas merujuk pada teori belajar konstruktivisme,

kognitivisme dan teori humanisme. Berdasarkan hukum-hukum yang

dikemukakan oleh Thorndike dalam Hamalik (2003: 44) lebih dilengkapi

dengan prinsip-prinsip, sebagai berikut.

1. Peserta didik mampu membuat berbagai jawaban terhadap stimulus
(multyple responses)

2. Belajar dibimbing diarahkan ke suatu tingkatan yang penting melalui
sikap peserta didik itu sendiri

3. Suatu jawaban yang telah dipelajari dengan baik dapat digunakan juga
terhadap stimulus yang lain (bukan stimuli yang semula), yang oleh
Thorndike desbut dengan “Perubahan Asosiatif” (associative shifting)

4. Jawaban-jawaban terhadap situasi-situasi baru dapat dibuat apabila
peserta didik melihat adanya analogi dengan situasi-situasi terdahulu

5. Peserta didik dapat mereaksi selektif terhadap faktor-faktor yang esensial
di dalam situasi (preportant element) itu.
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Beberapa teori pembelajaran yang mendukung penelitian ini sebagai berikut.

a. Teori Belajar Konstruktivisme

Secara filosofis, belajar menurut konstruktivisme adalah membangun

pengetahuan sedikit demi sedikit, yang tidak sekonyong-konyong.

Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep-konsep atau kaidah

yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus mengkontruksi

pengetahuan itu dan memberi makna melalui pengalaman nyata.

Kegiatan ini merupakan awal dari merekontruksi suatu pembelajaran

dalam interaksi terhadap diri dan lingkungan disekitar, dengan menstruktur

pemikiran kognitifnya. Berkaitan dengan peserta didik dan lingkungan

belajarnya menurut pandangan kontruksivisme.

Driver dan Bell dalam Ahmadi (2002: 145), mengajukan karakteristik

sebagai berikut.

1. Peserta didik tidak dipandang sebagai sesuatu yang pasif melainkan
memiliki tujuan.

2. Belajar mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan
peserta didik.

3. Pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar melainkan
dikonstruksi secara personal.

4. Pembelajaran bukanlah tranmisi pengetahuan, melainkan melibatkan
pengaturan situasi kelas.

Proses belajar dan pembelajaran siswa harus terlibat aktif dan siswa

menjadi pusat kegiatan belajar dan pembelajaran di kelas. Guru dapat

memfasilitasi proses ini dengan mengajar menggunakan cara-cara yang

membuat sebuah informasi menjadi bermakna dan relevan bagi siswa.
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Untuk itu guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk

menemukan atau mengaplikasikan ide-ide mereka sendiri, di samping

mengajarkan siswa untuk menyadari dan sadar akan strategi belajar

mereka sendiri.

Menurut pandangan Konstruktivisme edukatonal (Mahanal: 2009: 30)

meliputi 3 tipe yaitu (a) memandang semua pengetahuan sebagai

konstruksi manusia; (b) individu menciptakan pengetahuan dan

mengkonstruksi konsep, dan (c) sudut pandang hanya bisa dinilai secara

parsial berdasarkan korespondensinya dengan norma yang diterima umum.

Uraian yang dipaparkan diatas, dapat diketahui mengenai teori-teori

pembelajaran yang sesuai dalam mata pelajaran konstruktivisme yaitu

dengan pembelajaran simulasi adalah teori konstruktivisme menurut

Gagne dimana teori ini merumuskan bahwa  belajar melalui suatu proses

dimana siswa terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan mereka

memiliki kemampuan yang tidak dimiliki sebelumnya dan kemampuan

belajar pada tingkat tertentu ditentukan oleh kemampuan belajar ditingkat

sebelumnya.  Dengan kata lain menggunakan teori konstruktivisme dalam

memberikan materi pembelajaran ekonomi sangat tepat  dimana

memberikan materi tersebut tidak menggunakan satu metode saja tetapi

siswa dibuat aktif dalam kelompok dan bekerjasama sehingga siswa tidak

jenuh dan bosan akhirnya mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.
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Menurut (Edgar Dale dalam Sanjaya, 2008: 199), melukiskannya dalam

sebuah kerucut yang kemudian dinamakan kerucut pengalaman (cone of

experience,) seperti pada gambar berikut.

kita cendrung mengingat                                                                                          kita cendrung mengingat

10 % dari apa yang kita baca penerimaan variabel (berkaitan dengan kata)

20 % dari apa yang kita dengar penerimaan visual (berkaitan dengan pengliatan)

30 % dari apa yang kita liat

50 % dari apa yang kita dengar dan liat penerimaan dan pengliatan

70% dari apa yang kita katakan melakukan

Gambar 2.1 Kerucut Pengamatan dari Edgar Dale/Sumber (Sanjaya, 2008:
200)

Berdasarkan gambar kerucut pengamatan dari Edgar Dale di atas, dapat

dijelaskan bahwa dalam proses belajar siswa mempunyai kecenderungan

mengenai hal mengingat yaitu: ketika dalam proses belajar siswa hanya

membaca saja, maka siswa akan mampu mengingat 10% dari hal yang

mereka baca. Kemudian ketika dalam proses belajar siswa hanya

mendengar saja, maka  siswa hanya mampu mengingat 20% dari yang

mereka dengar. Selanjutnya ketika siswa hanya melihat, contohnya:

melihat gambar, menonton film, menonton pameran dan menonton sebuah

demonstrasi, maka kemampuan siswa untuk mengingat hanya 30% dari

apa yang mereka lihat. Hal tersebut dalam kategori siswa yang termasuk

pasif. Kemudian ketika siswa dalam proses belajar hanya mendengar dan

melihat, contohnya: berpartisipasi/ ikut serta dalam diskusi dan memberi

sepatah kata. Maka, kemampuan siswa untuk mengingat sebesar 50% dari
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yang mereka dengar dan mereka lihat. Kemudian siswa yang dalam proses

belajarnya, melakukan atau merasakan sendiri, seperti presentasi yang

berkaitan dengan penampilan yang dramatis, simulasi dan melakukan hal

yang nyata. Maka, siswa akan mampu mengingat sebesar 70% dari apa

yang mereka katakan atau lakukan. Berdasarkan uraian di atas, semakin

aktif siswa maka semakin banyak hal yang mereka ingat dan itu akan

meningkatkan hasil belajar dan berpikir kreatif siswa berasal dari

tantangan pemikiran seseorang.

b. Teori Belajar Kognitivisme

Teori belajar  kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam

belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Bagi

kognitivisme, belajar merupakan interaksi antara individu dan lingkungan,

dan hal itu terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Kognisi adalah suatu

perabot dalam benak kita yang merupakan “pusat” penggerak berbagai

kegiatan kita: mengenali lingkungan, melihat berbagai masalah,

menganalisis berbagai masalah, mencari informasi baru, menarik

kesimpulan dan sebagainya.

Implikasi teori kognitivisme dalam kegiatan pembelajaran lebih

memusatkan perhatian kepada cara berpikir atau proses mental anak, tidak

sekedar kepada hasilnya. Selain itu, peran siswa sangat diharapkan untuk

berinisiatif dan terlibat secara aktif dalam kegiatan belajar. Teori ini juga

memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan

perkembangan. Oleh karena itu guru harus melakukan upaya untuk
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mengatur aktivitas di dalam kelas yang terdiri dari individu – individu ke

dalam bentuk kelompok – kelompok kecil siswa daripada aktivitas dalam

bentuk klasikal.

Teori ini juga mengutamakan peran siswa untuk saling berinteraksi.

Menurut Piaget, pertukaran gagasan – gagasan tidak dapat dihindari untuk

perkembangan penalaran. Walaupun penalaran tidak dapat diajarkan

secara langsung, perkembangannya dapat disimulasi.

Implikasi dalam konsep evaluasi bahwa evaluasi dilakukan selama proses

belajar bukan hanya semata dinilai dari hasil belajar. Jadi teori ini

menitikberatkan pada proses daripada hasil yang dicapai oleh siswa.

c. Teori Belajar Humanisme

Pengertian humanistik yang beragam membuat batasan-batasan

aplikasinya dalam dunia pendidikan mengundang berbagai macam arti

pula. Sehingga perlu adanya satu pengertian yang disepakati mengenai

kata humanistik dala pendidikan. Dalam artikel “What is Humanistik

Education?”, Krischenbaum menyatakan bahwa sekolah, kelas, atau guru

dapat dikatakan bersifat humanistik dalam beberapa kriteria. Hal ini

menunjukkan bahwa ada beberapa tipe pendekatan humanistik dalam

pendidikan. Ide mengenai pendekatan-pendekatan ini terangkum dalam

psikologi humanistik (Slameto, 2010: 98).
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Aliran humanistik memandang bahwa belajar bukan sekadar

pengembangan kualitas kognitif saja, melainkan juga sebuah proses yang

terjadi dalam diri individu yang melibatkan seluruh bagian atau domain

yang ada. Domain-domain tersebut meliputi domain kognitif, afektif dan

psikomotor, dengan kata lain pendekatan humanistik menekankan

pentingnya emosi dan atau perasaan, komunikasi yang terbuka dan nilai-

nilai yang dimiliki oleh setiap siswa.

Pendekatan humanisme menekankan pentingnya emosi atau perasaan,

komunikasi terbuka, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap siswa. Untuk

itu, metode pembelajaran humanistik mengarah pada upaya untuk

mengasah nilai-nilai kemanusiaan siswa. Arthur bersama dengan Snygg

dalam Munawir (2007: 45) tentang teori belajar humanistik, mereka

mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Meaning (makna

atau arti) adalah konsep dasar yang sering digunakan. Belajar terjadi bila

mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang

tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Anak tidak bisa

matematika atau sejarah bukan karena bodoh tetapi karena mereka enggan

dan terpaksa dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mereka harus

mempelajarinya. Perilaku buruk itu sebenarnya tak lain hanyalah dari

ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak akan

memberikan kepuasan baginya. Sehingga para pendidik/guru diharapkan

dalam pembelajaran lebih menekankan nilai-nilai kerjasama, saling

membantu, dan menguntungkan, kejujuran dan kreativitas untuk

diaplikasikan dalam proses pembelajaran sehingga menghasilkan suatu
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proses pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan hasil

belajar yang dicapai siswa.

d. Teori Belajar Sosial

Teori belajar sosial dikembangkan oleh Vigotsky. Teori Vigotsky

menekankan pada hakekat sosiokultural dari pembelajaran. Berdasarkan

teori Vigotsky maka dalam kegiatan pembelajaran hendaknya siswa

memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona

perkembangan proximalnya atau potensinya melalui belajar dan

berkembang. Dalam pembelajaran harus terdapat bantuan untuk

memfasilitasi siswa dalam menyelesaikan permasalahan, bantuan itu dapat

diberikan dalam bentuk contoh, pedoman dan bimbingan orang lain atau

teman sebaya. Dengan demikian, teori Vigotsky cocok untuk pembelajaran

yang bersifat cooperative dengan model pembelajaran tipe Jigsaw II

karena, dalam teori ini perkembangan siswa dapat dikembangkan melalui

bimbingan orang orang lain atau teman sebaya (Slameto, 2010: 98).

Jadi, belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada

semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi hingga liang

lahat. Belajar juga merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh seseorang

dalamh idupnya. Belajar memiliki teori-teori belajar yang sudah

dikembangkan oleh beberapa ilmuan, teori belajar ini juga merupakan

peoma untuk memperkuat model pembelajaran yang digunakan dalam

suatu pembelajaran.
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2.1.5 Konsep Model Pembelajaran

a. Pengertian Model pembelajaran

Secara etimologi, istilah model berasal berdasarkan bahasa latin yaitu

Modulus atau modul yang mempunyai pengertian kecil, sesuatu dengan

istilah yang digunakan dalam penelitian pengembangan,  model merujuk

kepada dua hal yaitu(1) contoh atau sesuatu yang ditiru;  (2) bentuk, pola

atau rancangan.  Menurut Ahmadi, (2002: 146) “model pembelajaran

dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur

yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk

tujuan belajar tertentu”. Ahmadi, (2002: 146) juga berpendapat bahwa

“model pembelajaran berfungsi sebagai pedoman bagi perancang

pembelajaran dan para pendidik untuk merencanakan dan melaksanakan

aktivitas pembelajaran”.Lebih jelas lagi model biasanya digunakan untuk

hal-hal yang bersifat:  (1) menggambarkan sesuatu; (2) menjelaskan suatu

proses; (3) mengkaji atau menganalisis suatu sistem;(4) menggambarkan

suatu situasi; dan (5) bersifat memprediksi sesuatu keputusan yang akan

diambil. Penelitian survey Miarso (1999 : 157) menunjukan adanya empat

klasifikasi yaitu model untuk peningkatan kemampuan pengajaran,

pembuatan produk pembelajaran, peningkatan sistem, serta model untu

peningkatan organisasi.

b. Ciri khusus Model Pembelajaran

Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus yang membedakan

dengan strategi, metode atau prosedur. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai

berikut.
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a) Rasional teoritik logis yang disusun oleh para pencipta atau
pengembangnya

b) Landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana peserta didik
belajar(tujuan pembelajaran yang akan dicapai)

c) Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat
dilaksanakan dengan berhasil; dan lingkungan belajar yang diperlukan
agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai (Kardi dan Nur, 2012: 32).

Model pembelajaran menurut Kamdi, (2007: 3) adalah konseptual yang

melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi

sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran.  Model

pembelajaran juga diartikan sebagai tampilan grafis, prosedur kerja yang

sitematis  atau teratur, serta mengandung pemikiran bersifat uraian atau

penjelasan kerangka konseptual dan prosedur kerja ini akan tertuang pada

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang bersinergi dengan

komponen-komponen RPP tersebut membentuk model pembelajaran

berbasis inkuiri.

Model pembelajaran merupakan suatu perencanaanatau 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–lainnya (Trianto, 2010: 5).  Konsep model

sebagai suatu pedoman perencanaan pembelajaran di dalam kelas

mengarahkan adanya pengembangan berbasis kelas.
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Istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pada

strategi, metode atau prosedur.  Model pembelajaran mempunyai empat

ciri khusus yang tidak ada di dalam istilah strategi, metode dan prosedur.

Ciri–ciri tersebut adalah (1) rasional teoristik logis yang disusun oleh para

pencipta dan pengembangnya; (2) landasan pemikiran tentang apa dan

bagaimana peserta didik belajar yaitu tujuan pembelajaran yang akan

dicapai; (3) tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model

tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil; dan (4) lingkungan belajar

yang diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai (sintaks).

Selanjutnya Arends dalam Trianto (2010: 9) dengan beberapa pakar model

pembelajaran berpendapat bahwa tidak ada satupun model pembelajaran

yang paling baik diantara yang lainnya, karena masing–masing model

pembelajaran dapat dirasakan baik, apabila telah diuji cobakan untuk

membelajarkan kompetensi tertentu.  Dengan demikian perlu dilakukan

seleksi model pembelajaran yang paling tepat untuk kompetensi tertentu.

Pernyataan ini didukung bahwa model pembelajaran yang dipilih pendidik

akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik.Kemampuan pendidik

dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi

pembelajaran dan karakteristik peserta didik merupakan hal yang sangat

penting dalam pembelajaran (Kamdi, 2007: 95).

Adapun Joyce dan Wiel, (2000: 13) mengemukakan tujuan  model

pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan

sebagai satu pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau
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pembelajaran dalam tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, dan lain-

lain.

2.1.6 Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II

a. Pengertian Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II

Menurut Suprijono (2009: 89) pembelajaran jigsaw merupakan

pembelajaran kooperatif dimana guru membagi kelas dalam kelompok-

kelompok lebih kecil. Jumlah kelompok tergantung pada konsep yang

terdapat pada topik yang dipelajari. Jika satu kelas ada 40 siswa, maka

setiap kelompok beranggotakan 10 orang. Keempat kelompok itu disebut

kemompok asal, setelah kelompok asal terbentuk guru membagikan materi

tekstual kepada tiap-tiap kelompok. Berikutnya membentuk kelompok

ahli,berikan kesempatan untuk berdiskusi setelah itu kembali pada

kelompok asal dan menjelaskan hasil diskusi kepada kelompok masing-

masing.

Jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot

Aronson’s. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa

tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga

pembelajaran orang lain. Arti Jigsaw dalam bahasa Inggris adalah gergaji

ukir dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah puzzele yaitu sebuah

teka-teki menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif model

jigsaw ini mengambil pola cara kerja sebuah gergaji (zig zag), yaitu siswa

melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa

lain untuk mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya, dalam model ini guru
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membagi satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen yang

lebih kecil. Selanjutnya guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar

kooperatif yang terdiri dari empat orang siswa sehingga setiap anggota

bertanggung jawab terhadap penguasaan setiap komponen/subtopik yang

ditugaskan guru dengan sebaik-baiknya.

Model pembelajaran kooperatif model jigsaw adalah sebuah model belajar

kooperatif yang menitikberatkan pada kerja kelompok siswa dalam bentuk

kelompok kecil. Pembelajaran kooperatif model jigsaw ini merupakan

model belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil

yang terdiri dari 4-6 orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling

ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Dalam

model kooperatif jigsaw ini siswa memiliki banyak kesempatan untuk

mengemukakan pendapat dan mengolah informasi yang didapat dan dapat

meningkatkan kemampuan komunikasi.

Menurut Yuzar dalam Munawir (2007: 78) dalam pembelajaran kooperatif

tipe jigsaw, siswa belajar dengan kelompok kecil yang terdiri 4 sampai 6

orang, heterogen dan bekerja sama saling ketergantungan yang positif dan

bertanggung jawab secara mandiri. Pembelajaran ini dimulai dengan

pembelajaran bab atau pokok bahasan, sehingga setiap anggota kelompok

memegang materi dengan topik yang berbeda-beda. Tiap siswa dari

masing-masing kelompok yang memegang materi yang sama selanjutnya

berkumpul dalam satu kelompok baru yang dinamakan kelompok ahli.

Masing-masing kelompok ahli bertanggungjawab untuk sebuah bab atau

pokok bahasan. Setelah kelompok ahli selesai mempelajari satu topik
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materi keahliannya, masing-masing siswa kembali ke kelompok asal

mereka untuk mengajarkan materi keahliannya kepada teman-teman dalam

satu kelompok dalam bentuk diskusi.

Model pembelajaran jigsaw ini sendiri terbagi menjadi dua tipe yaitu

jigsaw tipe I atau sering disebut jigsaw dan jigsaw tipe II. Menurut Trianto

(2010: 75) model pembelajaran jigsaw tipe II sudah dikembangkan oleh

Slavin. Ada perbedaan yang mendasar antara pembelajaran jigsaw I dan

jigsaw II, kalau tipe I awalnya siswa hanya belajar konsep tertentu yang

menjadi spesialisasinya sementara konsep-konsep yang lain ia dapatkan

melalui diskusi teman segrubnya. Pada tipe II ini setiap siswa memperoleh

kesempatan belajar secara keseluruhan konsep (scan read) sebelum ia

belajar spesialisasinya untuk menjadi exspert.

b. Perbedaan Jigsaw I dan Jigsaw II

Jigsaw I dan II sebenarnya sama, namun ada beberapa aspek yang

membedakannya. Jigsaw II merupakan sebuah adaptasi dari teknik jigsaw

Elliot Aronson (1978 : 135). Jigsaw II dalam hal ini juga membantu siswa

belajar setiap mata pelajaran, mulai dari kemampuan dasar sampai

pemecahan masalah yang komoleks. Seperti halnya pada jigsaw I, setiap

siswa menjadi ahli dalam materi yang dipelajarinya dan bertanggungjawab

atas materi yang ditugaskan.

Sintaks Langkah-langkah Model Pembelajaran Jigsaw II (Aronson, 1978 :

138) 1. Peserta didik dikelompokkan, masing-masing kelompok terdiri dari

4 orang 2. Tiap peserta didik dalam tim mendapatkan materi yang sama,
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dan membaca semua materi 3. Tiap peserta didik dalam tim berbagi tugas

untuk membagi materi (sub bab mereka) 4. Anggota dari tim yang

mendapatkan bagian materi yang berbeda, bertemu dalam kelompok baru

(kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka 5. Setelah selesai

diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kelompok kembali ke kelompok asal

dan bergantian mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang

mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-

sungguh 6. Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi 7. Guru memberi

evaluasi 8. Penutup.

Modifikasi Langkah-langkah Model Pembelajaran Jigsaw II 1. Guru

menulis topik pembelajaran 2. Guru menulis tujuan pembelajaran 3.

Peserta didik dikelompokkan, masing-masing kelompok terdiri dari 4

orang 4. Tiap peserta didik dalam tim mendapatkan materi yang sama

tentang macam-macam klasifikasi 5. Tiap peserta didik dalam tim

mendapatkan masalah/pertanyaan yang berbeda yang berkaitan dengan

macam-macam klasifikasi 6. Anggota dari tim yang mendapatkan masalah

yang berbeda, bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk

mendiskusikan tugas mereka 7. Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap

anggoata kembali ke kelompok asal dan bergantian menyampaikan

jawaban dari pertanyaan yang telah didiskusikan di kelompok ahli. Tiap

anggota lainnya mendengarkan dan memberikan tanggapan 8. Guru

meminta kepada tiap kelompok tim ahli untuk mempresentasikan hasil

diskusi 9. Peserta didik melaksanakan diskusi kelas 10. Guru memberikan

penguatan pada hasil diskusi 11. Guru membimbing peserta didik
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mengambil kesimpulan Sepintas sintaks model pembelajaran kooperatif

tipe jigsaw II hampir sama dengan jigsaw I, tetapi ada beberapa perbedaan

penting. Salah satunya dalam jigsaw II, membaca semua materi karena

dapat membantu siswa untuk mendapatkan gambaran besar sebelum

mereka membaca kembali untuk menemukan informasi yang berkaitan

dengan topik yang ditugaskan.

Apabila siswa harus membaca di kelas, bacaan tersebut harus dapat

diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari setengah jam. Kelebihan dari

Jigsaw II adalah bahwa semua siswa membaca semua materi yang akan

membuat konsep-konsep yang telah disatukan menjadi lebih mudah

dipahami. Dalam Jigsaw I, siswa menerima penjelasan potongan materi

dari teman dari kelompok asal. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena

bisa jadi siswa tersebut belum memahami materi. Jigsaw II cocok

digunakan apabila materi yang dipelajari berbentuk narasi tertulis seperti

pelajaran sosial, sastra, beberapa bagian sains, dan pelajaran lain yang

bertujuan lebih menekankan pada konsep daripada kemampuan. Bahan

ajar Jigsaw II biasanya merupakan sebuah bab, cerita, biografi, dan bahan

deskriptif lainnya.

c. Langkah-Langkah Model Pembelajaran Jigsaw Tipe II

Jigsaw tipe II dikembangkan oleh Slavin dengan sedikit perbedaan. Dalam

belajar kooperatif tipe jigsaw, secara umum siswa dikelompokkan secara

heterogen dalam kemampuan. Siswa diberi materi yang baru atau

pendalaman dari materi sebelumnya untuk dipelajari. Masing-masing

anggota kelompok secara acak ditugaskan untuk menjadi ahli (expert)
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pada suatu aspek tertentu dari materi tersebut. Setelah membaca dan

mempelajari materi, “ahli” dari kelompok berbeda berkumpul untuk

mendiskusikan topik yang sama dari kelompok lain sampai mereka

menjadi “ahli” di konsep yang ia pelajari. Kemudian kembali ke kelompok

semula untuk mengajarkan topik yang mereka kuasai kepada teman

sekelompoknya. Terakhir diberikan tes atau assessment yang lain pada

semua topik yang diberikan.

Model pembelajara jigsaw tipe II sudah dikembangkan oleh Slavin. Ada

perbedaan mendasar anatara pembelajaran jigsaw I dan jigsaw II, pada tipe

I, awalnya siswa hanya belajar konsep tertentu yang akan menjadi

spesialisasinya sementara konsep-konsep yang lain ia dapatkan melalui

diskusi dengan teman segrupnya. Pada tipe II ini setiap siswa memperoleh

kesempatan belajar secara keseluruhan konsep (scan read) sebelum ia

belajar spesialisasinya untuk menjadi expert. Hal ini untuk memperoleh

gambaran menyeluruh dari konsep yang akan dibicarakan (Kamdi, 2007:

56).

Menurut Munawir (2007: 87) langkah-langkah pembelajaran dengan

Jigsaw II, sebagai berikut.

1. Orientasi

Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan.

Memberikan penekanan tentang manfaat penggunaan metode Jigsaw

dalam proses belajar mengajar. Peserta didik diminta belajar konsep
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secara keseluruhan untuk memperoleh gambaran keseluruhan dari

konsep.

2. Pengelompokkan

Pendidik akan membagi kelas dalam beberapa kelompok yang tiap

kelompoknya terdiridari siswa yang heterogen. Yang dimaksud

heterogen dalam hal ini adalah perbedaan kemampuan dalam diri siswa.

Berilah indeks untuk tiap-tiap siswa, misalnya:

Tiap grup akan berisi

Group A {A1, A2, A3, A4}

Group B {B1, B2, B3, B4}

Group C {C1, C2, C3, C4}

Group D {D1, D2, D3, D4}

3. Pembentukkan dan Pembinaan kelompok expert

Selanjutnya kelompok tersebut dipecah menjadi kelompok yang akan

mempelajari materi yang kita berikan dan dibina supaya menjadi

expert, berdasarkan indeksnya.

Kelompok 1 {A1, B1, C1, D1}

Kelompok 2 {A2, B2, C2, D2}

Kelompok 3 {A3, B3, C3, D3}

Kelompok 4 {A4, B4,C4, D4}

Tiap kelompok diberi konsep materi yang berbeda sesuai dengan

tingkat kemampuan siswa. Misalnya kelompok 1 mendapat materi

tentang pengurangan pecahan, kelompok 2 mendapat materi tentang

penjumlahan pecahan, kelompok 3 mendapat materi tentang pembagian
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pecahan, dan kelompok 4 mendapat materi tentang perkalian pecahan.

Setiap kelompok diharapkan bisa belajar topik yang diberikan dengan

sebaik-baiknya sebelum ia kembali ke dalam grup sebagai tim ahli

“expert”, tentunya peran pendidik cukup penting dalam fase ini.

2. Diskusi (pemaparan) kelompok ahli dalam grup

Expertist (peserta didik ahli) dalam konsep tertentu ini, masing-masing

kembali dalam grup semula. Pada fase ini keempat grup memiliki ahli

dalam konsep-konsep tertentu. Selanjutnya pendidik mempersilakan

anggota grup utnuk mempresentasikan keahliannya kepada grupnya

masing-masing satu persatu. Proses ini diharapkan akan terjadi sharing

pengetahuan antara mereka. Aturan dalam fase ini adalah:

a) Siswa memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap

anggota tim mempelajarai materi yang diberikan.

b) Memperoleh pengetahuan baru adalah tanggungjawab bersama, jadi

tidak ada yang selesai belajar sampai setiap anggota menguasai

konsep.

c) Tanyakan pada anggota grup sebelum bertanya pada pendidik.

d) Diskusi dilakukan secara pelan agar tidak mengganggu grup lain.

e) Akhiri diskusi dengan “merayakannya” agar memperoleh kepuasan.

3. Tes (Penilaian)

Pada fase ini guru memberikan tes tulis untuk dikerjakan oleh siswa

yang memuat seluruh konsep yang didiskusikan. Pada tes ini siswa

tidak diperkenankan untuk bekerjasama.
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4. Pengakuan Kelompok

Setiap siswa dapat memberikan kontribusi poin maksimum pada

kelompoknya dalam sistem skor kelompok. Siswa memperoleh skor

untuk kelompoknya didasarkan pada skor kuis mereka melampaui skor

dasar mereka.

d. Kelebihan Dan Kekurangan Model Pembelajaran Jigsaw II

Menurut Munawir (2007: 87) kelebihan model pembelajaran kooperatif

tipe jigsaw II anatara lain sebgai berikut:

1) Mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar, karena sudah ada

kelompok ahli yang bertugas menjelaskan materi kepada rekan-

rekannya.

2) Pemerataan penguasaan materi dapat dicapai dalam waktu yang lebih

singkat.

3) Metode pembelajaran ini dapat melatih siswa untuk lebih aktif dalam

berbicara dan berpendapat.

Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw II anatara lain

sebgai berikut:

a) Prinsip utama dalam pembelajaran ini adalah ‘peer teaching’,

pembelajaran oleh teman sendiri, ini akan menjadi kendala karena

perbedaan persepsi dalam memahami konsep yang akan didiskusikan

bersama siswa lain.

b) Pembelajaran akan menjadi kurang efektif apabila siswa tidak memiliki

rasa percaya diri dalam berdiskusi menyampaikan materi pada teman.
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c) Record siswa tentang nilai, kepribadian, perhatian siswa harus sudah

dimiliki oleh guru dan biasanya butuh waktu yang sangat lama untuk

mengenali tipe-tipe siswa dalam kelas tersebut.

d) Butuh waktu yang cukup dan persiapan yang matang sebelum model

pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik.

e) Aplikasi metode ini pada kelas yang lebih besar (lebih dari 40 siswa)

sangatlah sulit.

2.1.7 Model Pembelajaran Two Stay Two Stray

Model pembelajaran two stay two stray merupakan sistem pembelajaran

kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung

jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling mendorong satu

sama lain untuk berprestasi (Suyatno, 2009: 207). Model pembelajaran ini juga

melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. model pembelajaran tipe ini

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan teman satu

kelompoknya ataupun dengan teman dalam kelompok lain, berinteraksi sosial

dengan membagikan ide-ide serta mempertimbangkan jawaban yang tepat dari

hasil interaksinya tersebut.

Sintak model pembelajaran two stay two stray menurut Suyatno, (2009: 207-

208) adalah sebagai berikut:

1. guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang setiap
kelompoknya terdiri dari empat siswa. kelompok yang dibentukpun
merupakan kelompok heterogen, misalnya satu kelompok terdiri dari 1
siswa berkemampuan tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang dan 1 siswa
berkemampuan rendah. hal ini dilakukan karena pembelajaran kooperatif
tipe two stay two stray bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada
siswa untuk saling membelajarkan dan saling mendukung;
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2. guru memberikan sub pokok bahasan pada tiap-tiap kelompok untuk
dibahas bersama-sama dengan anggota kelompok masing-masing;

3. siswa bekerja sama dalam kelompok yang beranggotakan 4 orang. hal ini
bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat
terlibat secara aktif dalam proses berpikir;

4. setelah selesai, dua orang dari masing-masing kelompok meninggalkan
kelompok (to stray) untuk bertamu ke kelompok lain;

5. dua orang yang tinggal (to stay) dalam kelompok bertugas membagikan
hasil kerja dan informasi mereka kepada tamu dari kelompok lain;

6. tamu mohon diri dan kembali ke kelompok mereka sendiri untuk
melaporkan temuan mereka dari kelompok lain;

7. kelompok mencocokkan dan membahas hasil kerja mereka, kemudian
mempersentasikannya.

8. guru menetapkan kelompok terbaik
9. evaluasi
10. Penutup

Kelebihan model pembelajaran two stay to stray adalah:
1. memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan kratifitas

dalam melakukan komunikasi dengan teman sekelompoknya.
2. kecenderungan belajar siswa menjadi lebih bermakna.
3. lebih berorientasi pada keaktifan.
4. diharapkan siswa akan berani mengungkapkan pendapatnya.
5. menambah kekompakan dan rasa percaya diri siswa.
6. kemampuan berbicara siswa dapat ditingkat .
7. membantu meningkatkan minat dan prestasi belajar.

Adapun kelemahan dalam model pembelajaran two stay two stray adalah:

a) membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembelajaran.
b) siswa yang tidak terbiasa belajar kelompok merasa asing dan sulit  untuk

bekerja sama sehingga siswa cenderung tidak mau belajar dalam
kelompok.

c) bagi guru, membutuhkan banyak persiapan.
d) guru cenderung sulit dalam pengelolaan kelas.

Penggunaan model pembelajaran kooperatif two stay two stray akan

mengarahkan siswa untuk aktif dalam berdiskusi, tanya jawab, mencari

jawaban, menjelaskan dan juga menyimak materi yang dijelaskan oleh

teman. Selain itu, alasan menggunakan model pembelajaran two stay two

stray, karena terdapat pembagian kerja kelompok yang jelas tiap anggota
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kelompok, siswa dapat bekerjasama dengan temannya, dapat mengatasi

kondisi siswa yang ramai dan sulit diatur saat proses belajar mengajar.

2.1.8 Konsep Mata Pelajaran Ekonomi/Akuntansi

a. Latar Belakang Mata Pelajaran Ekonomi/Akuntansi

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan

tuntutan masyarakat di era global serta perkembangan IPTEK yang

telah membawa perubahan pada aspek kehidupan manusia termasuk

aspek ekonomi, maka diperlukan sumber daya manusia yang

berkualitas dalam arti sebagai insan berilmu pengetahuan,

berkemampuan, berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia,

bertanggungjawab dan berupaya mencapai kesejahteraan diri serta

memberikan sumbangan terhadap keharmonisan dan kemakmuran

keluarga, masyarakat, dan negara (Permendikbud No. 20 Tahun 2006).

Ekonomi/Akuntansi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi, dan

berkembang dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan

kegiatan produksi,  konsumsi, dan/atau distribusi.  Luasnya ilmu

ekonomi dan terbatasnya waktu yang tersedia membuat standar

kompetensi dan kompetensi dasar ini dibatasi dan difokuskan kepada

fenomena empirik ekonomi yang ada disekitar peserta didik, sehingga

peserta didik dapat merekam peristiwa ekonomi yang terjadi disekitar

lingkungannya dan mengambil manfaat untuk kehidupannya yang lebih

baik (Permendikbud No. 20 Tahun 2006).
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Pembahasan manajemen difokuskan pada fungsi manajemen badan

usaha dalam kaitannya dengan perekonomian nasional. Pembahasan

fungsi manajemen juga mencakup pengembangan badan usaha

termasuk koperasi. Akuntansi difokuskan pada perilaku akuntansi jasa

dan dagang. Peserta didik dituntut memahami transaksi keuangan

perusahaan jasa dan dagang serta mencatatnya dalam suatu sistem

akuntansi untuk disusun dalam laporan keuangan. Pemahaman

pencatatan ini berguna untuk memahami manajemen keuangan

perusahaan jasa dan dagang (Permendikbud No. 20 Tahun 2006).

b. Tujuan

Mata pelajaran Ekonomi bertujuan agar peserta didik memiliki

kemampuan sebagai berikut.

1. Memahami sejumlah konsep ekonomi untuk mengkaitkan peristiwa

dan masalah ekonomi dengan kehidupan sehari-hari, terutama yang

terjadi dilingkungan individu, rumah tangga, masyarakat, dan negara

2. Menampilkan sikap ingin tahu terhadap sejumlah konsep ekonomi

yang diperlukan untuk mendalami ilmu ekonomi

3. Membentuk sikap bijak, rasional dan bertanggungjawab dengan

memiliki pengetahuan dan kemampuan ilmu ekonomi, manajemen,

dan akuntansi yang bermanfaat bagi diri sendiri, rumah tangga,

masyarakat, dan negara
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4. Membuat keputusan yang bertanggungjawab mengenai nilai-nilai

sosial ekonomi dalam masyarakat yang majemuk, baik dalam skala

nasional maupun internasional (Permendikbud No. 20 Tahun 2006).

c. Ruang lingkup

Mata pelajaran Ekonomi mencakup perilaku ekonomi dan kesejahteraan

yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang terjadi di lingkungan

kehidupan terdekat hingga lingkungan terjauh, meliputi aspek-aspek

sebagai berikut.

i. Perekonomian

ii. Ketergantungan

iii. Spesialisasi dan pembagian kerja

iv. Perkoperasian

v. Kewirausahaan

vi. Akuntansi dan manajemen (Permendikbud No. 20 Tahun 2006).

d. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelelajaran
Ekonomi Kelas XII

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

1.   Memahami
penyusunan siklus
akuntansi
perusahaan
dagang

1.1  Mencatat transaksi/dokumen ke dalam
jurnal khusus

1.2  Melakukan posting dari jurnal khusus ke
buku besar

1.3  Menghitung harga pokok penjualan

1.4  Membuat ikhtisar siklus akuntansi
perusahaan dagang

1.5  Menyusun laporan keuangan perusahaan
dagang

2.   Mamahami
penutupan siklus
akuntansi
perusahaan dagang

2.1  Membuat jurnal penutupan

2.2  Melakukan posting jurnal penutupan ke
buku  besar

2.3  Membuat neraca saldo setelah penutupan
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

buku

3. Memahami
manajemen badan
usaha dalam
perekonomian
nasional

3.1   Menjelaskan unsur-unsur manajemen

3.2   Menjelaskan fungsi manajemen dalam
pengelolaan badan usaha

3.3   Mendeskripsikan peran badan usaha
dalam perekonomian Indonesia

4. Memahami
pengelolaan
koperasi dan
kewirausahaan

4.1 Mendeskripsikan cara pengembangan
koperasi  dan koperasi sekolah

4.2 Menghitung pembagian sisa hasil usaha

4.3 Mendeskripsikan peran dan jiwa
kewirausahaan

Sumber: Permendikbud No 20 Tahun 2006

e. Tinjauan tentang Ekonomi/Akuntansi sebagai Cabang Pendidikan
IPS

Konsep IPS pada awalnya berkembang dari Amerika Serikat dengan

nama social studies. Pada tahun 1993 National Council for the Social

Studies (NCSS) dalam Sapriya (2009: 10) mengeluarkan definisi resmi

social studies sebagai berikut.

Social studies is the integrated study of the social sciences and
humanities to promote civic competence. Within the school program,
social studies providescoordinated, systematic study drawing upon such
displines as antrhopology, archaeology, economics, geography, history,
law, philosophy, political science, psychology, religion and sociology, as
well as appropriate content from the humanities, mathematic and natural
sciences. The primary purpose of social studies is to help young people
develop the ability to make informed and resoned decisions for the public
good as citizens of a culturally diverse, democratic society in an
interdependent world.

Menurut Banks dalam Sapriya (2009:10) social studies diartikan sebagai

berikut.
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The social studies is that part of the elementary and high school

curriculum which has the primary responsibility for helping student to

develop the knowledge, skills, attitudes and vallues needed to participate

in the civic life of their local communities, the nation and the world.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, IPS merupakan bagian dari

kurikulum dari disiplin ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, arkeologi,

ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, ilmu pengetahuan politik,

psikologi, agama dan sosiologi juga yang bersumber dari humaniora,

matematika dan ilmu pengetahuan alam yang memiliki peran untuk

membekali siswa atau peserta didik agar memiliki pengetahuan guna

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selanjutnya menurut Trianto (2009: 124) tentang IPS sebagai berikut.

Merupakan integrasi dari berbagai cabang-cabang ilmu sosial seperti:
sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, hukum, politik dan budaya. Ilmu
sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial mewujudkan
suatu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu
sosial (sosiologi, sejarah, geografi, politik, hukum, budaya). IPS atau
studi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan
dari cabang-cabang ilmu sosial: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi,
politik, antropologi, filsafat, dan psikologi sosial.

Mata pelajaran Ekonomi/Akuntansi dalam IPS merujuk kepada tradisi
IPS sebagai pendidikan ilmu-ilmu sosial. Dalam penyajiannya, materi
mata pelajaran IPS untuk jenjang SMA/ MA/SMK menganut
pendekatan terpisah (separated), artinya materi pelajaran dikembangkan
dan disusun mengacu pada beberapa disiplin ilmu sosial,yakni
Akuntansi, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi.
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2.1.9 Ranah Afektif

Ranah afektif menekankan  pada sikap, perasaan, emosi, dan karakteristik

moral yang diperlukan untuk kehidupan di masyarakat. Tujuan dilaksanakan

evaluasi hasil belajar afektif adalah untuk mengetahui pencapaian hasil

belajar dalam hal peguasaan ranah afektif dari kompetisi yang diharapkan

dikuasai oleh setiap siswa setelah kegiatan pembelajaran berlangsung (Sagala,

2010: 87).

Domain afektif memiliki lima tingkatan dari yang rendah sampai pada yang

tinggi, yaitu penerimaan, responding, penilaian, pengorganisasian, dan

karakterisasi.

1. Penerimaan (Receiving/ Attending)
Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya.
Dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian,
mempertahankannya, dan mengarahakannya.

2. Tanggapan (Responding)
Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya.
Meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan
tanggapan.

3. Penghargaan (Valuing)
Berkaitan dengan harga atau nilai yag diterapkan pada suatu objek,
fenomena, atau tingkah laku. Penilaian berdasar pada internalisasi dan
serangkaian nilai tertentu yang di ekspresikan dalam tingkah laku.

4. Pengorganisasian (Organization)
Memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyekesaikan konflik diantaranya,
dan membentuk suatu system nilai yang konsisten.

5. Karakterisasi nilai
Memiliki system nilai yang mengandalikan tingkah lakunya sehingga
menjadi karakteristik gaya hidupnya (Sunarti dan Rahmawati. 2014: 16).



55

Penelitian ini ranah afektif yang ditekankan adalah meningkatkan

kemampuan menyusun laporan keuangan perusahaan dagang pada siswa yang

termasuk dalam penilaian ranah afektif.

2.2 Penelitian yang Relevan

Untuk membandingkan hasil penelitian penulis dengan penelitian terdahulu maka

di bawah ini peulis akan menuliskan beberapa penelitian yang relevan yang ada

kaitannya dengan pokok masalah.

1. Faad Maonde (2015) dalam penelitianya yang berjudul The Discrepancy of

Students’ Mathematic Achievement through Cooperative Learning Model,

and the ability in mastering Languages and Science yang diterbitkan pada

International Journal Of Educational and Research menunjukan bahwa this

experimental research with factorial 3x3 design aims at: (1) finding out the

senior high school students’ mathematic achievement through (i) the effect of

math on students’ language (Indonesian, English) and Science achievement,

(ii) the effect of cooperative learning methods, namely Jigsaw, STAD, TSTS

with certain condition of language mastery level (Indonesian, English), (iii)

the effect of Science and language mastery (Indonesian, English), (iv) the

discrepancy type 1, 2, 3, 4 and math achievement on the condition of Science

and language mastery (Indonesian, English). The analysis result under

hypothesis testing shows that (i) Math subject has significant and positive

effect on students’ language (Indonesian, English) and Science mastery; each

contributes 0.098; 0.089; and 0.808 which indicates that math can enhance

the mastery of language (Indonesian, English) and Science, (ii) cooperative

learning method including Jigsaw TSTS, STAD has significant effect, (iii) the
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discrepancy type 1, 2, 3 do not have significant difference, and (iv)

discrepancy type 4 has significant effect on students’ math achievement.

2. Dwi Sulisworo dan Fadiyah Suryani (2014) dalam penelitiannya yang

berjudul The Effect of Cooperative Learning, Motivation and Information

Technology Literacy to Achievement yang diterbitkan pada International

Journal Of Learning and Development menunjukan bahwa the weakness of

student understanding on physics (or science in general) at high school is one

reason of the low of sciences research achievement in the higher education.

In other words, the achievements and motivation of high school students in

science learning will influence the advances in science. The aim of this

research is to determine the effect of motivation, IT literacy and cooperative

learning strategies to learning achievement of high school students. This

research used two stay-two stray approach as cooperative learning model.

The statistical analysis used ANCOVA with motivation and IT literacy as

covariates. The result showed that learning strategy affected the learning

achievement. Motivation could be used to explain the learning achievement,

but not for IT literacy.

3. Tegar Alharits Haryanto (2015) dalam penelitiannya yang berjudul

“Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw II untuk

Meningkatkan Kemampuan menyusun Laporan Keuangan Peserta Didik”

menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II

dapat meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan peserta didik

sebanyak 50% dengan rincian pada pra siklus siswa yang terampil sebanyak

28% meningkat menjadi 53% pada siklus I, dan meningkat menjadi 78% pada
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siklus II. Berdasarkan pembahasan tersebut model pembelajaran Jigsaw II

dapat meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan peserta didik

yang meliputi aspek kemampuan sosial yang didukung oleh komunikasi

interpersonal yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kecerdasan

interpersonal.

4. Desi Fatmawati  (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Time Token dan Model Pembelajaran

Kooperatf Tipe Jigsaw II dalam Meningkatkan Kemampuan Sosial dengan

Memperhatikan Kecerdasan Spiritual Siswa Kelas VII Mata Pelajaran IPS

Terpadu SMP Negeri 1 Sukoharjo Tahun Pelajaran 2014/2015” menemukan

bahwa terdapat perbedaan kemampuan sosial yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran time token dengan siswa yang

pembelajarannya menggunakan model Jigsaw II pada mata pelajaran IPS

Terpadu, dari hasil pengujian diperoleh koefisien Fhitung sebesar 25,134.

Kemampuan sosial yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

time token lebih efektif dibandingkan dengan menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II bagi siswa yang memiliki kecerdasan spiritual tinggi

pada mata pelajaran IPS terpadu, diperoleh koefisien thitung sebesar 13,279 >

ttabel2,093. Kemampuan sosial yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran Jigsaw II lebih efektif dibandingkan dengan yang

menggunakan model pembelajaran time token bagi siswa yang memiliki

kecerdasan spiritual rendah pada mata pelajaran IPS Terpadu diperoleh

koefisien thitung sebesar -4,725 > ttabel -2,093. Terdapat interaksi antara

penggunaan model pembelajaran dan kecerdasan spiritual pada mata
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pelajaran IPS Terpadu terhadap kemampuan sosial siswa, diperoleh dari hasil

pengujian koefisien Fhitung sebesar 151,586. Berdasarkan hasil penelitian

tersebut terdapat perbedaan kemampuan sosial yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran time token dengan siswa yang

pembelajarannya menggunakan model Jigsaw II pada mata pelajaran IPS

Terpadu.

5. Deddy Wahyudi (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran

IPS Berbasis Kecerdasan Intrapersonal, Interpersonal, dan Eksistensial”

menemukan bahwa kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan interpersonal

berkontribusi terhadap hasil belajar peserta didik sedangkan kecerdasan

eksistensial tidak berkontribusi terhadap hasil belajar peserta didik, serta

secara bersama-sama ketiga kecerdasan tersebut berkontribusi tinggi terhadap

hasil belajar peserta didik. Berdasarkan pembahasan tersebut kecerdasan

intrapersonal berkontribusi rendah dan kecerdasan interpersonal berkonribusi

sedang terhadap hasil belajar yang lebih berorientasi pada aspek sikap dan

kemampuan serta nilai dan moral, sehingga terdapat perbedaan kemampuan

sosial antara siswa yang memiliki kecerdasan interpersonal dengan siswa

yang memiliki kecerdasan intrapersonal.

6. Farida Sarimaya (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Peningkatan

Kemampuan Sosial Siswa SMP dalam Pembelajaran IPS Melalui

Pengembangan Model Pembelajaran Kooperatif” menemukan bahwa ada

peningkatan secara signifikan kemampuan sosial siswa dengan adanya

pengembangan model pembelajaran kooperatif. Berdasarkan pembahasan
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tersebut model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan

sosial siswa.

7. Friddy Wahyu Kurniawan (2015) dalam penelitiannya yang berjudul

“Penerapan Model Pembelajaran PBL dengan Metode Time Token untuk

Meningkatkan Keaktifan Siswa” menunjukkan bahwa penerapan model

pembelajaran PBL dengan metode time token dapat meningkatkan keaktifan

siswa sebesar 44,47% dengan rincian pada pra siklus 32,11% meningkat

menjadi 53,68% pada siklus I dan meningkat menjadi 76,58% pada siklus II.

Berdasarkan pembahasan tersebut motode time token dapat meningkatkan

keaktifan peserta didik yang meliputi aspek kemampuan sosial yang

didukung oleh kemandirian dan kepercayaan diri untuk mengungkapkan

pendapat yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kecerdasan

intrapersonal.

2.3 Kerangka Pikir

2.3.1 Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi
dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam
menyusun jurnal transaksi dengan menggunakan di kelas XII IPS
SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017

Proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang

memungkinkan para siswa aktif melibatkan diri dalamkeseluruhan proses

baik secara mental maupun secara fisik. Penggunaan model pembelajaran

dengan tepat dalam proses pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam

memahami pelajaran yangdiajarkan oleh guru. Penggunaan model

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapatmembangkitkan

keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi danrangsangan
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kegiatan belajar serta membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap

siswa.

Hayati, (2002: 16) belajar adalah serangkaian akitivitasyang terjadi pada

pusat syaraf individu yang belajar. Proses belajar terjadi secara abstrak,

karena terjadi secara mental dan tidak dapat diamati jika ada perubahan

perilaku dari sesorang yang berbeda dengan sebelumnya. Peubahan

perilaku tersebut bisa dalam hal pengetahuan, afektif maupun

prikomotoriknya. Merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang untuk

mendapatkan perubahan dalam dirinya melalui pelatihan-pelatihan atau

pengalaman-pengalaman. Salah satu ciri dari aktivitas belajar menurut

para ahli pendidikan dan psikologi adalah adanya perubahan tingkah laku.

Perubahan tingkah laku itu biasanya berupa penguasaan terhadap ilmu

pengetahuan yang baru dipelajarinya atau penguasaan terhadap

kemampuan dan perubahan yang berupa sikap. Untuk mendapatkan

perubahan tingkah laku tersebut, maka diperlukan tenaga pengajar yang

memadai. Pengajar atau disebut juga dengan pendidik sangat berperan

penting dalam proses pembelajaran, pendidik yang baik akan mampu

membawa peserta didiknya menjadi lebih baik.

Model pembelajaran merupakan suatu setrategi pembelajaran dimana

dalam pembelajaran itu akan mengajak peserta didik untuk belajar lebih

aktif. Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang

mendominasi aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif

menggunakan otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi

pelajaran, memecahkan persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru
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mereka pelajari dalam kehidupan nyata.dengan pembelajaran aktif ini,

peserta didik diajak untuk turut serta dalam semua proses pembelajaran,

tidak hanya mental tetapi juga melibatkan fisik. Penerapan model

pembelajaran Jigsaw II dan model pembelajaran two stay two stray,

peneliti coba mengetahui sejauh mana perbedaan model pembelajaran

Jigsaw II dan model pembelajaran two stay two stray dapat meningkatkan

kemampuan menyusun laporan keuangan perusahaan daganag siswa kelas

XII IPS3 SMA Negeri 1 Natar.

2.3.2 Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi
dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam
menyusun buku besar di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun
Pelajaran 2016/2017.

Proses belajar siswa mempunyai kecenderungan mengenai hal mengingat

yaitu: ketika dalam proses belajar siswa hanya membaca saja, maka siswa

akan mampu mengingat 10% dari hal yang mereka baca. Kemudian ketika

dalam proses belajar siswa hanya mendengar saja, maka  siswa hanya mampu

mengingat 20% dari yang mereka dengar. Selanjutnya ketika siswa hanya

melihat, contohnya: melihat gambar, menonton film, menonton pameran dan

menonton sebuah demonstrasi, maka kemampuan siswa untuk mengingat

hanya 30% dari apa yang mereka lihat. Hal tersebut dalam kategori siswa

yang termasuk pasif. Kemudian ketika siswa dalam proses belajar hanya

mendengar dan melihat, contohnya: berpartisipasi/ ikut serta dalam diskusi

dan memberi sepatah kata. Maka, kemampuan siswa untuk mengingat sebesar

50% dari yang mereka dengar dan mereka lihat. Kemudian siswa yang dalam

proses belajarnya, melakukan atau merasakan sendiri, seperti presentasi yang
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berkaitan dengan penampilan yang dramatis, simulasi dan melakukan hal

yang nyata. Maka, siswa akan mampu mengingat sebesar 70% dari apa yang

mereka katakan atau lakukan. Berdasarkan uraian di atas, semakin aktif siswa

maka semakin banyak hal yang mereka ingat dan itu akan meningkatkan hasil

belajar dan berpikir kreatif siswaberasal dari tantangan pemikiran seseorang.

Menurut Ahmadi, (2002: 146) “model pembelajaran dapat diartikan sebagai

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk tujuan belajar tertentu”.

Ahmadi, (2002: 146) juga berpendapat bahwa “model pembelajaran berfungsi

sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pendidik untuk

merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran”.Lebih jelas lagi

model biasanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat:  (1) menggambarkan

sesuatu; (2) menjelaskan suatu proses; (3) mengkaji atau menganalisis suatu

sistem;(4) menggambarkan suatu situasi; dan (5) bersifat memprediksi

sesuatu keputusan yang akan diambil. Penelitian survey Miarso (1999)

menunjukan adanya empat klasifikasi yaitu model untuk peningkatan

kemampuan pengajaran, pembuatan produk pembelajaran, peningkatan

sistem, serta model untu peningkatan organisasi.

2.3.3 Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi
dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam
menyusun neraca saldo di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun
Pelajaran 2016/2017.

Belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua

orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi hingga liang lahat.

Belajar juga merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh seseorang dalam
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hidupnya. Belajar memiliki teori-teori belajar yang sudah dikembangkan oleh

beberapa ilmuan, teori belajar ini juga merupakan peoma untuk memperkuat

model pembelajaran yang digunakan dalam suatu pembelajaran.

Jigsaw adalah tipe pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Elliot

Aronson’s. Model pembelajaran ini didesain untuk meningkatkan rasa

tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga

pembelajaran orang lain. Arti Jigsaw dalam bahasa Inggris adalah gergaji ukir

dan ada juga yang menyebutnya dengan istilah puzzele yaitu sebuah teka-teki

menyusun potongan gambar. Pembelajaran kooperatif model jigsaw ini

mengambil pola cara kerja sebuah gergaji (zig zag), yaitu siswa melakukan

suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan siswa lain untuk

mencapai tujuan bersama. Pada dasarnya, dalam model ini guru membagi

satuan informasi yang besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil.

Selanjutnya guru membagi siswa ke dalam kelompok belajar kooperatif yang

terdiri dari empat orang siswa sehingga setiap anggota bertanggung jawab

terhadap penguasaan setiap komponen/subtopik yang ditugaskan guru dengan

sebaik-baiknya.

Modifikasi Langkah-langkah Model Pembelajaran Jigsaw II 1. Guru menulis

topik pembelajaran 2. Guru menulis tujuan pembelajaran 3. Peserta didik

dikelompokkan, masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang 4. Tiap peserta

didik dalam tim mendapatkan materi yang sama tentang macam-macam

klasifikasi 5. Tiap peserta didik dalam tim mendapatkan masalah/pertanyaan

yang berbeda yang berkaitan dengan macam-macam klasifikasi 6. Anggota
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dari tim yang mendapatkan masalah yang berbeda, bertemu dalam kelompok

baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan tugas mereka 7. Setelah selesai

diskusi sebagai tim ahli tiap anggoata kembali ke kelompok asal dan

bergantian menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang telah didiskusikan

di kelompok ahli. Tiap anggota lainnya mendengarkan dan memberikan

tanggapan 8. Guru meminta kepada tiap kelompok tim ahli untuk

mempresentasikan hasil diskusi 9. Peserta didik melaksanakan diskusi kelas

10. Guru memberikan penguatan pada hasil diskusi 11. Guru membimbing

peserta didik mengambil kesimpulan Sepintas sintaks model pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw II hampir sama dengan jigsaw I, tetapi ada beberapa

perbedaan penting. Salah satunya dalam jigsaw II, membaca semua materi

karena dapat membantu siswa untuk mendapatkan gambaran besar sebelum

mereka membaca kembali untuk menemukan informasi yang berkaitan

dengan topik yang ditugaskan.

Apabila siswa harus membaca di kelas, bacaan tersebut harus dapat

diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari setengah jam. Kelebihan dari

Jigsaw II adalah bahwa semua siswa membaca semua materi yang akan

membuat konsep-konsep yang telah disatukan menjadi lebih mudah

dipahami. Dalam Jigsaw I, siswa menerima penjelasan potongan materi dari

teman dari kelompok asal. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena bisa jadi

siswa tersebut belum memahami materi. Jigsaw II cocok digunakan apabila

materi yang dipelajari berbentuk narasi tertulis seperti pelajaran sosial, sastra,

beberapa bagian sains, dan pelajaran lain yang bertujuan lebih menekankan
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pada konsep daripada kemampuan. Bahan ajar Jigsaw II biasanya merupakan

sebuah bab, cerita, biografi, dan bahan deskriptif lainnya.

2.3.4 Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi
dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam
menyusun jurnal penyesuaian di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar
Tahun Pelajaran 2016/2017.

Model pembelajaran two stay two stray merupakan sistem pembelajaran

kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja sama, bertanggung

jawab, saling membantu memecahkan masalah, dan saling mendorong satu

sama lain untuk berprestasi (Suyatno, 2009:207). Model pembelajaran ini

juga melatih siswa untuk bersosialisasi dengan baik. model pembelajaran tipe

ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan teman

satu kelompoknya ataupun dengan teman dalam kelompok lain, berinteraksi

sosial dengan membagikan ide-ide serta mempertimbangkan jawaban yang

tepat dari hasil interaksinya tersebut.

Pendapat Guilford (1967:59) menjelaskan bahwa kemampuan adalah suatu

proses berpikir yang bersifat divergen, yaitu kemampuan untuk memberikan

berbagai alternatif jawaban berdasarkan informasi yang diberikan.

Sebaliknya, tes inteligensi hanya dirancang untuk mengukur proses berpikir

yang bersifat konvergen, yaitu kemampuan untuk memberikan satu jawaban

atau kesimpulan yang logis berdasarkan informasi yang diberikan. Ini

merupakan akibat dari pola pendidikan tradisional yang memang kurang

memperhatikan pengembangan proses berpikir divergen walau kemampuan

ini terbukti sangat berperan dalam berbagai kemajuan yang dicapai oleh ilmu
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pengetahuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inteligensi

merupakan potensi yang diturunkan dan dimiliki oleh setiap orang untuk

berfikir secara logis, berfikir abstrak dan kelincahan berfikir. Banyak orang

menggugat tentang kecerdasan intelektual (unidimensional), yang dianggap

sebagai anugerah yang dapat mengantarkan kesuksesan hidup seseorang.

2.3.5 Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi
dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam
menyusun kertas kerja (worksheet) di kelas XII IPS SMA Negeri 1
Natar Tahun Pelajaran 2016/2017.

Jigsaw tipe II dikembangkan oleh Slavin dengan sedikit perbedaan. Dalam

belajar kooperatif tipe jigsaw, secara umum siswa dikelompokkan secara

heterogen dalam kemampuan. Siswa diberi materi yang baru atau pendalaman

dari materi sebelumnya untuk dipelajari. Masing-masing anggota kelompok

secara acak ditugaskan untuk menjadi ahli (expert) pada suatu aspek tertentu

dari materi tersebut. Setelah membaca dan mempelajari materi, “ahli” dari

kelompok berbeda berkumpul untuk mendiskusikan topik yang sama dari

kelompok lain sampai mereka menjadi “ahli” di konsep yang ia pelajari.

Kemudian kembali ke kelompok semula untuk mengajarkan topik yang

mereka kuasai kepada teman sekelompoknya. Terakhir diberikan tes atau

assessment yang lain pada semua topik yang diberikan.

Model pembelajara jigsaw tipe II sudah dikembangkan oleh Slavin. Ada

perbedaan mendasar anatara pembelajaran jigsaw I dan jigsaw II, pada tipe I,

awalnya siswa hanya belajar konsep tertentu yang akan menjadi

spesialisasinya sementara konsep-konsep yang lain ia dapatkan melalui
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diskusi dengan teman segrupnya. Pada tipe II ini setiap siswa memperoleh

kesempatan belajar secara keseluruhan konsep (scan read) sebelum ia belajar

spesialisasinya untuk menjadi expert. Hal ini untuk memperoleh gambaran

menyeluruh dari konsep yang akan dibicarakan (Kamdi, 2007: 56).

2.3.6 Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi
dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam
menyusun laporan keuangan perusahaan dagang di kelas XII IPS
SMA Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017.

Laporan  keuangan  merupakan  hasil  akhir  dari  proses  akuntansi,  dimana

dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat,

diklasifikasikan, diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan

keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut akan terlihat data kuantitatif dari

harta, utang, modal, pendapatan,  dan  biaya-biaya  dari  perusahaan  yang

bersangkutan.  Jadi  laporan keuangan suatu perusahaan dapat dikatakan

sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan  perusahaan  yang  berupa

ikhtisar  keuangan.  Laporan  keuangan  ini disusun oleh manajemen

perusahaan sebagai alat komunikasi yang dalam rangka untuk memenuhi

kebutuhan internal dan eksternal perusahaan.

Model pembelajaran merupakan suatu perencanaanatau 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–lainnya (Trianto, 2010: 5).  Konsep model sebagai suatu pedoman

perencanaan pembelajaran di dalam kelas mengarahkan adanya

pengembangan berbasis kelas.
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Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas dari pada strategi,

metode atau prosedur.  Model pembelajaran mempunyai empat ciri khusus

yang tidak ada di dalam istilah strategi, metode dan prosedur.  Ciri–ciri

tersebut adalah (1) rasional teoristik logis yang disusun oleh para pencipta

dan pengembangnya; (2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana

peserta didik belajar yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai; (3) tingkah

laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan

dengan berhasil; dan (4) lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan

pembelajaran dapat tercapai (sintaks).

Selanjutnya Arends dalam Trianto (2010: 9) dengan beberapa pakar model

pembelajaran berpendapat bahwa tidak ada satupun model pembelajaran yang

paling baik diantara yang lainnya, karena masing–masing model

pembelajaran dapat dirasakan baik, apabila telah diuji cobakan untuk

membelajarkan kompetensi tertentu.  Dengan demikian perlu dilakukan

seleksi model pembelajaran yang paling tepat untuk kompetensi tertentu.

Pernyataan ini didukung bahwa model pembelajaran yang dipilih pendidik

akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik.Kemampuan pendidik dalam

memilih model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran dan

karakteristik peserta didik merupakan hal yang sangat penting dalam

pembelajaran (Kamdi, 2007: 95).
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2.3.7 Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi
dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam
menyusun Harga Pokok penjualan (HPP) di kelas XII IPS SMA
Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017

Menurut Woolfolk dalam Hayati, (2002: 14) menyatakan bahwa “learning

occurns whwn experience causes a relatively permanent change in an

individual’s knowledge”. Disengaja atau tidak, perubahan yang terjadi

melalui proses belajar ini bisa ke arah yang yang lebih baik atau sebaliknya.

Pengertian belajar berarti adanya “perubahan” berarti setiap orang yang

belajar pasti mengalami perubahan, baik pengetahuan, ketrampilan maupun

sikap, semua perubahan yang terjadi itu diharapkan menuju ke arah yang

lebih baik.

Menurut pandangan Konstruktivisme edukatonal (Mahanal: 2009: 30)

meliputi 3 tipe yaitu (a) memandang semua pengetahuan sebagai konstruksi

manusia; (b) individu menciptakan pengetahuan dan mengkonstruksi konsep,

dan (c) sudut pandang hanya bisa dinilai secara parsial berdasarkan

korespondensinya dengan norma yang diterima umum.

Model pembelajaran merupakan suatu setrategi pembelajaran dimana dalam

pembelajaran itu akan mengajak peserta didik untuk belajar lebih aktif.

Ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti mereka yang mendominasi

aktivitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan otak,

baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan

persoalan, atau mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari dalam

kehidupan nyata.dengan pembelajaran aktif ini, peserta didik diajak untuk

turut serta dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental tetapi juga
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melibatkan fisik. Penerapan model pembelajaran Jigsaw II dan model

pembelajaran two stay two stray, peneliti coba mengetahui sejauh mana

perbedaan model pembelajaran Jigsaw II dan model pembelajaran two stay

two stray dapat meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan

perusahaan daganag siswa kelas XII IPS3 SMA Negeri 1 Natar. Berdasarkan

penjabaran di atas, penulis tampilkan diagram kerangka pikir dari penelitian

tindakan kelas model pembelajaran Jigsaw II dan model pembelajaran two

stay two stray untuk meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan

Akuntansi adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2. Kerangka Pikir

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam

Meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun (jurnal,
buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja

(worksheet),laporan keuangan perusahaan dagang, dan Harga
Pokok Penjualan (HPP)

Model Pembelajaran Koopertaif
Tipe Jigsaw II

Model Pembelajaran Two Stay Two
Stray

Rendahnya kemampuan siswa dalam menyusun (jurnal,
buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja

(worksheet),laporan keuangan perusahaan dagang, dan
Harga Pokok Penjualan (HPP)
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menyusun jurnal transaksi dengan menggunakan di kelas XII IPS SMA

Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017.

2. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam

menyusun buku besar di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun

Pelajaran 2016/2017.

3. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam

menyusun neraca saldo di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun

Pelajaran 2016/2017.

4. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam

menyusun jurnal penyesuaian di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun

Pelajaran 2016/2017.

5. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam

menyusun kertas kerja (worksheet) di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar

Tahun Pelajaran 2016/2017.

6. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam

menyusun laporan keuangan perusahaan dagang di kelas XII IPS SMA

Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017.

7. Efektifitas model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dan model pembelajaran Two Stay Two Stray dalam
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menyusun Harga Pokok penjualan (HPP) di kelas XII IPS SMA Negeri 1

Natar Tahun Pelajaran 2016/2017.



 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1  Desain Penelitian  

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian eksperimen dengan pendekatan komparatif. Penelitian eksperimen 

yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan 

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan, variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi proses eksperimen dapat dikontrol 

secara ketat (Sugiyono, 2013: 107).  

 

Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaaan 

satu variabel atau lebih pada dua sampel yang berbeda atau pada waktu yang 

berbeda (Sugiyono, 2013: 57). Analisis komparatif dilakukan dengan cara 

membandingkan antara teori satu dengan teori yang lain, dan hasil penelitian 

satu dengan penelitian lain. Melalui analisis komparatif ini peneliti dapat 

memadukan antara teori yang lain, untuk mereduksi bila dipandang terlalu 

luas (Sugiyono, 2013: 93). Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan 

penelitian yang akan dicapai yaitu mengetahui perbedaan suatu variabel, yaitu 

hasil belajar ekonomi siswa dengan perlakuan yang berbeda.  

Penelitian ini bersifat eksperimental semu  (quasi eksperimental design). 

Penelitian kuasi eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang 
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mendekati eksperimen semu. Bentuk penelitian ini banyak digunakan 

dibidang ilmu pendidikan atau penelitian lain subjek yang diteliti adalah 

manusia (Sukardi, 2003: 16). 

 

Penelitian ini diambil dua kelompok kelas, kemudian dipilih satu kelompok 

sebagai kelompok eksperimen dan yang satunya lagi sebagai kelompok 

kontrol. Desain penelitian yang digunakan yaitu non-equivalent  control 

group design. Pertama, pada kelas eksperimen dan kelas kontrol diberi 

pretest. Kedua didalam kelas eksperimen akan diterapkan model 

pembelajaran Jigsaw II dan pada kelas kontrol akan diterapkan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray. Setelah diberi perlakuan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol selanjutnya diberikan posttest  untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dagang.  

 

Tabel 3.1 Desain Penelitian Non-Equivalent Control Group Design 

Kelas  Pre test  Perlakuan Pos test  

R1 O1 XII IPS
1 

O2 

R2 O3 XII IPS
3
 O4 

 (Sugiyono, 2013: 116)  

Keterangan:  

R1 : Kelas eksperimen  

R2 : Kelas kontrol  

X1 : Perlakuan pada kelas eksperimen dengan menggunakan model  

      pembelajaran Jigsaw II 

X2 : Perlakuan pada kelas kontrol dengan menggunakan model 

pembelajaran Two Stay Two Stray 

O1 : pretest pada kelas eksperimen  

O2 : posttest pada kelas eksperimen  

O3 : pretest pada kelas kontrol 

O4 : posttest pada kelas kontrol  

 

Penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu pra penelitian dan pelaksanaa 

penelitian. Adapun langkah-langkah dari tahap tersebut yaitu sebagai berikut: 
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a. Pra Penelitian 

Kegiatan yang dilakukan pada pra penelitian adalah. 

1) 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. 

2) Menetapkan sampel penelitian yang untuk kelas eksperimen dan 

kelas kontrol. 

3) Membuat media pembelajaran yang mengenai materi yang akan 

diajarkan. 

4)  Membuat perangkat pembelajaran. 

5)  Membuat instrumen evaluasi yaitu soal pretest dan posttest 

berupa soal Essay. 

b. Pelaksanaan Penelitian 

Mengadakan kegiatan pembelajaran menerapkan model pembelajaran 

Jigsaw II untuk kelas eksperimen dan model pembelajaran Two Stay Two 

Stray untuk kelas kontrol. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1  Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII IPS SMA 

Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017 yang terdiri dari 5 kelas 

sebanyak 210 siswa. 
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3.2.2 Sampel  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 118). Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan teknik cluster random sampling. Hasil 

teknik cluster random sampling diperoleh kelas  XII IPS
1
 yang 

berjumlah 38 siswa dan XII IPS
3
 dengan jumlah 38 siswa. Kemudian 

kedua kelas tersebut diundi untuk menentukan kelas eksperimen dan 

kelas kontrol.  Hasil undian diperoleh kelas XII IPS
1
 sebagai kelas 

eksperimen dengan model  pembelajaran Jigsaw II dan kelas XII IPS
3
 

sebagai kelas kontrol dengan menggunakan model pembelajaran Two 

Stay Two Stray. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat yang hendak diuji atau 

dinilai dari obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2008: 60). Pada hal ini peneliti menggunakan tiga variabel yaitu: 

 

1. Variabel Bebas  (Independent Variable) 

Pada penelitian ini yang menjadi variabel X (variabel mandiri) adalah  

penggunaan model pembelajaran: 

a. Variabel X1 adalah Model pembelajaran Jisaw II yang digunakan kelas 

XII IPS
1
. 

b. Variabel X2 adalah Model pembelajaran Two Stay Two Stray, yang 

digunakan kelas XII IPS
3
. 
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2.  Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Yang menjadi variabel Y (variabel terikat) adalah kemampuan menyusun 

laporan keuangan. 

3.4 Definisi Konseptual Variabel  

 

3.4.2 Kemampuan  

Menurut Guilford (1967: 59) menjelaskan bahwa kemampuan adalah 

suatu proses berpikir yang bersifat divergen, yaitu kemampuan untuk 

memberikan berbagai alternatif jawaban berdasarkan informasi yang 

diberikan. Sebaliknya, tes inteligensi hanya dirancang untuk 

mengukur proses berpikir yang bersifat konvergen, yaitu kemampuan 

untuk memberikan satu jawaban atau kesimpulan yang logis 

berdasarkan informasi yang diberikan. Ini merupakan akibat dari pola 

pendidikan tradisional yang memang kurang memperhatikan 

pengembangan proses berpikir divergen walau kemampuan ini 

terbukti sangat berperan dalam berbagai kemajuan yang dicapai oleh 

ilmu pengetahuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

inteligensi merupakan potensi yang diturunkan dan dimiliki oleh 

setiap orang untuk berfikir secara logis, berfikir abstrak dan 

kelincahan berfikir. Banyak orang menggugat tentang kecerdasan 

intelektual (unidimensional), yang dianggap sebagai anugerah yang 

dapat mengantarkan kesuksesan hidup seseorang. 

 

3.4.3 Model Pembelajaran Jigsaw II 

Menurut Rusman (2012: 232), Jigsaw tipe II dikembangkan oleh 
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Slavin dengan sedikit perbedaan. Dalam belajar kooperatif tipe jigsaw, 

secara umum siswa dikelompokkan secara heterogen dalam 

kemampuan. Siswa diberi materi yang baru atau pendalaman dari 

materi sebelumnya untuk dipelajari. Masing-masing anggota 

kelompok secara acak ditugaskan untuk menjadi ahli (expert) pada 

suatu aspek tertentu dari materi tersebut. Setelah membaca dan 

mempelajari materi, “ahli” dari kelompok berbeda berkumpul untuk 

mendiskusikan topik yang sama dari kelompok lain sampai mereka 

menjadi “ahli” di konsep yang ia pelajari. Kemudian kembali ke 

kelompok semula untuk mengajarkan topik yang mereka kuasai 

kepada teman sekelompoknya. Terakhir diberikan tes atau assessment 

yang lain pada semua topik yang diberikan. 

 

3.4.4 Model Pembelajaran Two Stay Two Stray 

Model pembelajaran two stay two stray merupakan sistem 

pembelajaran kelompok dengan tujuan agar siswa dapat saling bekerja 

sama, bertanggung jawab, saling membantu memecahkan masalah, 

dan saling mendorong satu sama lain untuk berprestasi (Huda: 

2014:207). 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dan konstan dengan cara melihat pada dimensi tingkah laku atau 

properti yang ditujukan oleh konsep dan mengkategorikan hal tersebut 

menjadi elemen yang dapat diamati dan diukur (Sujarwo, 2009: 174). 



79 
 

Laporan  keuangan  merupakan  hasil  akhir  dari  proses  akuntansi,  dimana 

dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, 

diklasifikasikan, diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan 

keuangan. Dalam laporan keuangan tersebut akan terlihat data kuantitatif dari 

harta, utang, modal, pendapatan,  dan  biaya-biaya  dari  perusahaan  yang  

bersangkutan.  Jadi  laporan keuangan suatu perusahaan dapat dikatakan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan  perusahaan  yang  berupa  

ikhtisar  keuangan.  Laporan  keuangan  ini disusun oleh manajemen 

perusahaan sebagai alat komunikasi yang dalam rangka untuk memenuhi 

kebutuhan internal dan eksternal perusahaan. 

 

Indikator kemampuan menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 

dijelaskan dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Kemampuan Menyusun Laporan Keuangan 

Perusahaan Dagang 

Variabel Indikator Jumlah Soal 

Kemampuan 

Menyusun 

laporan 

Keuangan 

perusahaan 

dagang 

Mencatat transaksi ke dalam jurnal 1 – 10 

Memindahkan ke dalam buku besar 11 – 20 

Membuat neraca saldo 21 – 30 

Membuat jurnal penyesuaian 31 – 40 

Memindahkan ke dalam kertas 

kerja (worksheet) 

41 – 50 

Membuat Laporan Keuangan 51 – 60 

Membuat Harga Pokok Penjualan 61 – 70 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

 

3.6.1 Teknik Tes  

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya mengevaluasi 

hasil proses. Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang 

berbentuk suatu tugas yang harus dikerjakan oleh siswa atau sekelompok 

siswa sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi 

siswa tersebut yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh siswa 

lain atau nilai standar yang telah ditetapkan. Tes ini digunakan untuk 

mendapatkan data tentang hasil belajar. 

3.7 Uji Persyaratan Instrumen  

a. Uji Validitas Instrument 

Validitas suatu instrument akan menggambarkan tingkat kemampuan alat 

ukur yang digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran 

pokok pengukuran. Dari hasil perhitungan tersebut nantinya dapat 

diketahui apakah instrument sudah memenuhi kejelasan konsep yang 

hendak diukur dan operasionalnya. Instrument dalam penelitian ini berupa 

lembar pengamatan untuk menilai keterampilan siswa dan angket untuk 

mengetahui kecerdasan intrapersonal dan interpersonal belajar siswa. 

Angket diberikan kepada siswa sebelum siswa diberi perlakuan untuk 

mengetahui kecerdasan intrapersonal dan interpersonal siswa dan lembar 
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pengamatan dilakukan pada saat proses treatment dilakukan untuk 

mengukur keterampilan sosial siswa yang dilaksanakan. 

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi product 

moment, sebagai berikut: 

2222 )(}{)({

))((

YYnXXn

YXXYn
rhitung




  

keterangan : 

hitungr   = koefisien korelasi     

Xi  = j umlah skor item 

Yi  = Jumlah skor total 

N  = jumlah responden 

 

Kaidah keputusan : jika hitungr  > tabelr  berarti valid, sebaliknya hitungr  < tabelr   

berarti tidak valid. 

 

Hasil Uji Validitas Soal sebagai berikut. 

 

Tabel 3.3 Uji Validitas instrumen menyusun jurnal transaksi 

 

No r hitung r tabel keterangan 

1 0,86133 0,32 Valid 

2 0,85826 0,32 Valid 

3 0,88042 0,32 Valid 

4 0,64093 0,32 Valid 

5 0,9576 0,32 Valid 

6 0,90967 0,32 Valid 

7 0,71342 0,32 Valid 

8 0,86133 0,32 Valid 

9 0,87497 0,32 Valid 

10 0,37014 0,32 Valid 
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Tabel 3.4 Uji Validitas instrumen menyusun buku besar 

 

No r hitung r tabel keterangan 

11 0,79792 0,32 Valid 

12 0,70627 0,32 Valid 

13 0,62198 0,32 Valid 

14 0,68052 0,32 Valid 

15 0,84816 0,32 Valid 

16 0,9176 0,32 Valid 

17 0,83818 0,32 Valid 

18 0,04166 0,32 Drop 

19 0,84757 0,32 Valid 

20 0,76894 0,32 Valid 

 

Tabel 3.5 Uji Validitas instrumen menyusun neraca saldo 

 

No r hitung r tabel keterangan 

21 0,47958 0,32 Valid 

22 0,45851 0,32 Valid 

23 0,55178 0,32 Valid 

24 0,59834 0,32 Valid 

25 0,54659 0,32 Valid 

26 0,70741 0,32 Valid 

27 0,72396 0,32 Valid 

28 0,83072 0,32 Valid 

29 0,64585 0,32 Valid 

30 0,65822 0,32 Valid 

 

Tabel 3.6 Uji Validitas instrumen menyusun jurnal penyesuaian 

 

No r hitung r tabel keterangan 

31 0,83984 0,32 Valid 

32 0,4657 0,32 Valid 

33 0,80586 0,32 Valid 

34 0,85703 0,32 Valid 

35 0,03108 0,32 Drop 

36 0,80254 0,32 Valid 

37 0,87675 0,32 Valid 

38 0,92992 0,32 Valid 

39 0,78438 0,32 Valid 

40 0,65277 0,32 Valid 
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Tabel 3.7 Uji Validitas instrumen menyusun kertas kerja (worksheet) 

 

No r hitung r tabel keterangan 

41 0,73148 0,32 Valid 

42 0,72376 0,32 Valid 

43 0,8382 0,32 Valid 

44 0,51396 0,32 Valid 

45 0,79024 0,32 Valid 

46 0,87672 0,32 Valid 

47 0,04321 0,32 Drop 

48 0,76561 0,32 Valid 

49 0,84445 0,32 Valid 

50 0,89865 0,32 Valid 

 

Tabel 3.8 Uji Validitas instrumen menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang 

 

No r hitung r tabel keterangan 

51 0,86133 0,32 Valid 

52 0,85826 0,32 Valid 

53 0,88042 0,32 Valid 

54 0,64093 0,32 Valid 

55 0,9576 0,32 Valid 

56 0,90967 0,32 Valid 

57 0,71342 0,32 Valid 

58 0,86133 0,32 Valid 

59 0,87497 0,32 Valid 

60 0,37014 0,32 Valid 

 

Tabel 3.9 Uji Validitas instrumen menyusun Harga Pokok penjualan 

(HPP) 

No r hitung r tabel keterangan 

61 0,79792 0,32 Valid 

62 0,70627 0,32 Valid 

63 0,62198 0,32 Valid 

64 0,68052 0,32 Valid 

65 0,84816 0,32 Valid 

66 0,9176 0,32 Valid 

67 0,83818 0,32 Valid 

68 0,04166 0,32 Drop 

69 0,84757 0,32 Valid 

70 0,76894 0,32 Valid 
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b. Uji Reliabilitas Instrument 

Suatu tes dapat dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat memberi hasil 

yang tetap. Reliabilitas adalah ketepatan suatu tes apabila diteskan kepada 

subyek yang sama.   

Untuk mengetahui titik reliabilitas instrument dalam penelitian ini 

menggunakan rumus Alpha, sebagai berikut:  













1
11

k

k
r   







 

1

1
1

s

s
 

keterangan : 

11r    = realibilitas instrumen 

1s  = jumlah varians skors tiap-tiap item 

St = varians total 

K = jumlah item 

 

Hasi uji reliabilitas Instrumen sebagai berikut. 

1. Uji Reliabilitas Instrumen menyusun jurnal transaksi sebesar 0,870 

2. Uji Reliabilitas Instrumen menyusun buku besar sebesar 0,839 

3. Uji Reliabilitas Instrumen menyusun neraca saldo sebesar 0,764 

4. Uji Reliabilitas Instrumen menyusun jurnal penyesuaian sebesar 0,837 

5. Uji Reliabilitas Instrumen menyusun kertas kerja (worksheet) sebesar 

0,835 

6. Uji Reliabilitas Instrumen menyusun laporan keuangan perusahaan 

dagang sebesar 0,870 

7. Uji Reliabilitas Instrumen instrumen menyusun Harga Pokok penjualan 

(HPP) sebesar 0,839 
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c. Taraf Kesukaran  

Untuk menguji taraf kesukaran soal tes yang digunakan dalam penelitian 

ini digunakan rumus: 

 

Keterangan : 

P   : Indeks Kesukaran 

B   : Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS   : Jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes 

Edy Purnomo (2015: 121) 

Dalam menafsirkan indeks kesukaran menurut Arikunto dalam Edy 

Purnomo (2015: 121) menggunakan ketentuan sebagai berikut: 

a) Soal dengan P 0,00 sampai dengan 0,30 adalah soal sukar 

b) Soal dengan P 0,31 sampai dengan 0,70 adalah soal sedang  

c) Soal dengan P 0,71 sampai dengan 1,00 adalah soal mudah 

 

 

Hasil Uji tingkat kesukaran Soal sebagai berikut. 

 

Tabel 3.10 Uji tingkat kesukaran instrumen menyusun jurnal transaksi 

 

No Tingkat Kesukaran keterangan 

1 0,553 Sedang 

2 0,605 Sedang 

3 0,658 Sedang 

4 0,263 Sukar 

5 0,605 Sedang 

6 0,658 Sedang 

7 0,342 Sedang 

8 0,553 Sedang 

9 0,632 Sedang 

10 0,763 Mudah 
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Tabel 3.11 Uji tingkat kesukaran instrumen menyusun buku besar 

 

No Tingkat Kesukaran keterangan 

11 0,526 Sedang 

12 0,684 Sedang 

13 0,684 Sedang 

14 0,763 Mudah 

15 0,632 Sedang 

16 0,658 Sedang 

17 0,553 Sedang 

18 0,895 Mudah 

19 0,605 Sedang 

20 0,658 Sedang 

 

Tabel 3.12 Uji tingkat kesukaran instrumen menyusun neraca saldo 

 

No Tingkat Kesukaran keterangan 

21 0,763 Mudah 

22 0,579 Sedang 

23 0,553 Sedang 

24 0,711 Mudah 

25 0,763 Mudah 

26 0,684 Sedang 

27 0,711 Mudah 

28 0,737 Mudah 

29 0,816 Mudah 

30 0,737 Mudah 

 

Tabel 3.13 Uji tingkat kesukaran instrumen menyusun jurnal penyesuaian 

 

No Tingkat Kesukaran keterangan 

31 0,737 Mudah 

32 0,737 Mudah 

33 0,684 Sedang 

34 0,711 Mudah 

35 0,895 Mudah 

36 0,711 Mudah 

37 0,684 Sedang 

38 0,684 Sedang 

39 0,711 Mudah 

40 0,737 Mudah 
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Tabel 3.14 Uji tingkat kesukaran instrumen menyusun kertas kerja 

(worksheet) 

 

No Tingkat Kesukaran keterangan 

41 0,816 Mudah 

42 0,737 Mudah 

43 0,737 Mudah 

44 0,737 Mudah 

45 0,684 Sedang 

46 0,711 Mudah 

47 0,895 Mudah 

48 0,711 Mudah 

49 0,684 Sedang 

50 0,684 Sedang 

 

Tabel 3.15 Uji tingkat kesukaran instrumen menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang 

No Tingkat Kesukaran keterangan 

51 0,553 Sedang 

52 0,605 Sedang 

53 0,658 Sedang 

54 0,263 Sukar 

55 0,605 Sedang 

56 0,658 Sedang 

57 0,342 Sedang 

58 0,553 Sedang 

59 0,632 Sedang 

60 0,763 Mudah 

 

Tabel 3.16 Uji tingkat kesukaran instrumen menyusun Harga Pokok 

penjualan (HPP) 

No Tingkat Kesukaran keterangan 

61 0,526 Sedang 

62 0,684 Sedang 

63 0,684 Sedang 

64 0,763 Mudah 

65 0,632 Sedang 

66 0,658 Sedang 

67 0,553 Sedang 

68 0,895 Mudah 

69 0,605 Sedang 

70 0,658 Sedang 
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d. Daya Beda 

Untuk mencari daya beda soal digunakan rumus: 

 

Keterangan: 

D   = daya beda soal 

J   = jumlah peserta tes 

JA   = banyaknya peserta kelompok atas 

JB   = banyaknya peserta kelompok bawah 

BA   = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu 

benar 

BB  = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawa soal 

itu benar 

PA   = proporsi kelompok atas yang menjawab benar 

PB   = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Hasil Uji daya beda Soal sebagai berikut. 

 

Tabel 3.17 Uji daya beda instrumen menyusun jurnal transaksi 

 

No BA JA BB JB DB 

1 11 19 10 19 0,053 

2 11 20 12 20 -0,050 

3 15 21 10 21 0,238 

4 4 22 6 22 -0,091 

5 13 23 10 23 0,130 

6 13 24 12 24 0,042 

7 7 25 6 25 0,040 

8 12 26 9 26 0,115 

9 12 27 12 27 0,000 

10 17 28 12 28 0,179 
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Tabel 3.18 Uji daya beda instrumen menyusun buku besar 

 

No BA JA BB JB DB 

11 12 19 8 19 0,211 

12 12 20 14 20 -0,100 

13 14 21 12 21 0,095 

14 15 22 14 22 0,045 

15 11 23 13 23 -0,087 

16 12 24 13 24 -0,042 

17 11 25 10 25 0,040 

18 18 26 16 26 0,077 

19 12 27 11 27 0,037 

20 12 28 13 28 -0,036 

 

Tabel 3.19 Uji daya beda instrumen menyusun neraca saldo 

 

No BA JA BB JB DB 

21 16 19 13 19 0,158 

22 10 20 12 20 -0,100 

23 11 21 10 21 0,048 

24 16 22 11 22 0,227 

25 15 23 14 23 0,043 

26 13 24 13 24 0,000 

27 14 25 13 25 0,040 

28 15 26 13 26 0,077 

29 15 27 16 27 -0,037 

30 16 28 12 28 0,143 

 

Tabel 3.20 Uji daya beda instrumen menyusun jurnal penyesuaian 

 

No BA JA BB JB DB 

31 15 19 13 19 0,105 

32 15 20 13 20 0,100 

33 15 21 11 21 0,190 

34 16 22 11 22 0,227 

35 18 23 16 23 0,087 

36 14 24 13 24 0,042 

37 14 25 12 25 0,080 

38 15 26 11 26 0,154 

39 15 27 12 27 0,111 

40 15 28 13 28 0,071 
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Tabel 3.21 Uji daya beda instrumen menyusun kertas kerja (worksheet) 

 

No BA JA BB JB DB 

41 15 19 16 19 -0,053 

42 16 20 12 20 0,200 

43 15 21 13 21 0,095 

44 15 22 13 22 0,091 

45 15 23 11 23 0,174 

46 16 24 11 24 0,208 

47 18 25 16 25 0,080 

48 14 26 13 26 0,038 

49 14 27 12 27 0,074 

50 15 28 11 28 0,143 

 

Tabel 3.22 Uji daya beda instrumen menyusun laporan keuangan 

perusahaan dagang 

No BA JA BB JB DB 

51 11 19 10 19 0,053 

52 11 20 12 20 -0,050 

53 15 21 10 21 0,238 

54 4 22 6 22 -0,091 

55 13 23 10 23 0,130 

56 13 24 12 24 0,042 

57 7 25 6 25 0,040 

58 12 26 9 26 0,115 

59 12 27 12 27 0,000 

60 17 28 12 28 0,179 

 

Tabel 3.23 Uji daya beda instrumen menyusun Harga Pokok penjualan 

(HPP) 

No BA JA BB JB DB 

61 12 19 8 19 0,211 

62 12 20 14 20 -0,100 

63 14 21 12 21 0,095 

64 15 22 14 22 0,045 

65 11 23 13 23 -0,087 

66 12 24 13 24 -0,042 

67 11 25 10 25 0,040 

68 18 26 16 26 0,077 

69 12 27 11 27 0,037 

70 12 28 13 28 -0,036 
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3.8 Uji Persyaratan Analisis Data 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas menggunakan uji Liliefors. Berdasarkan sampel yang akan 

diuji hipotesisnya, apakah sampel berdistribusi normal dan sebaliknya. 

Menggunakan rumus: 

Lo = F (Zi)-S(Zi) 

Keterangan: 

Lo : harga mutlak besar 

F (Zi) : peluang angka baku 

S (Zi) : proporsi angka baku 

(Sudjana, 2011: 466) 

Kriteria pengujian adalah jika Lhit< Ltabdengan huruf signifikansi 0,05 

maka variable tersebut berdistribusi normal, demikian pula sebaliknya. 

 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas menggunakan rumus uji F. 

 

(Sugiyono, 2010:140) 

Hal ini berlaku ketentuan apabila harga Fhitung< Ftabel maka data sampel akan 

homogen, dan apabila Fhitung> Ftabel data tidak homogen, dengan taraf 

signifikansi 0,05 dan dk (n1-1 ; n2-1). 

3.9 Teknik Analisis Data T-Test Dua Sampel Independen 

Terdapat beberapa rumus t-test yang dapat digunakan untuk pengujian 

hipotesis komparatif dua sampel independen. 
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(Separated Varian) 

 

 

 

 

(Polled Varian) 

 

 

Keterangan: 

X 1   =  kemampuan menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 

yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw 

II  

X 2     =   kemampuan menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 

yang diajar dengan model pembelajaran Two Stay Two Stray 

s1
2
    =  varian total kelompok 1 

s2
2 
   =  varian total kelompok 2 

n1     =  banyaknya sampel kelompok 1 

n2     =  banyaknya sampel kelompok 2 

(Sugiyono, 2013: 273) 

 

Terdapat beberapa pertimbangan rumus t-test yang digunakan untuk 

pengujian yaitu: 

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

atau tidak. 

b. Apakah varians data dari dua sampel itu homogen atau tidak. 

 

Berdasarkan dua hal tersebut berikut ini diberikan pedoman penggunaannya. 

a) Bila jumlah anggota sampel n1 = n2, dan varian homogen (σ1
2
 = σ2

2
) 

maka dapat digunakan rumus t-test baik untuk separated varian 
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maupun polled varian. Untuk melihat harga t-tabel digunakan dk = n1 + 

n2  - 2. 

b) Bila n1 ≠ n2, varian homogen (σ1
2
 = σ2

2
), dapat digunakan rumus t-test 

dengan polled varian. Derajat kebebasannya (dk) = n1 + n2  - 2. 

c) Bila n1 = n2, varian tidak homogen (σ1
2
 ≠ σ2

2
) dapat digunakan rumus 

separated varian maupun polled varian, dengan dk = n1 – 1 atau n2 – 1. 

Jadi dk bukan n1 + n2  - 2. 

d) Bila n1 ≠ n2 dan varian tidak homogen (σ1
2
 ≠ σ2

2
). Untuk ini digunakan 

t-test dengan separated varian, harga t sebagai pengganti t-tabel 

dihitung dari selisih harga t-tabel dengan dk (n1 – 1) dan dk (n2 – 1) 

dibagi dua, dan kemudian ditambahkan dengan harga t yang terkecil. 

e) Bila sampel berkolerasi/berpasangan, misalnya membandingkan 

sebelum dan sesudah treatment atau perlakuan, atau membandingkan 

kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen, maka digunakan t-test 

sampel related (Sugiyono, 2013: 272).  

3.10 Hipotesis Statistik 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuh pengujian hipotesis, Adapun Hipotesis 

Statistik: 

Hiptesis 1 ; 

Ho : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

Hipotesis 2; 

Ho : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 
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Hipotesis 3; 

Ho : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

Hipotesis 4; 

Ho : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

Hipotesis 5; 

Ho : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

Hipotesis 6; 

Ho : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

Hipotesis 7; 

Ho : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

 

Kriteria pengujian hipotesis adalah: 

Ho diterima apabila thitung < ttabel  

Ho ditolak apabila thitung > ttabel   



BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pengolahan data dari hasil penelitian yang dilakukan,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan siswa dalam menyusun jurnal dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi dibandingkan dengan model

pembelajaran Two Stay Two Stray di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun

Pelajaran 2016/2017.

2. Kemampuan siswa dalam menyusun buku besar dengan menggunakan model

pembelajaran Two Stay Two Stray lebih tinggi dibandingkan dengan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar

Tahun Pelajaran 2016/2017.

3. Kemampuan siswa dalam menyusun neraca saldo dengan menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi dibandingkan dengan model

pembelajaran Two Stay Two Stray di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar Tahun

Pelajaran 2016/2017.

4. Kemampuan siswa dalam menyusun jurnal penyesuaian dengan menggunakan

model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray lebih tinggi dibandingkan
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dengan model pembelajaran Jigsaw II di kelas XII IPS SMA Negeri 1 Natar

Tahun Pelajaran 2016/2017.

5. Kemampuan siswa dalam menyusun kertas kerja (worksheet) dengan

menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray lebih tinggi dibandingkan

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II di kelas XII IPS SMA

Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017.

6. Kemampuan siswa dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dagang dengan

menggunakan model pembelajaran Two Stay Two Stray lebih tinggi dibandingkan

dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II di kelas XII IPS SMA

Negeri 1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017.

7. Kemampuan siswa dalam menyusun Harga Pokok penjualan (HPP) dengan

menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray lebih tinggi

dibandingkan dengan model pembelajaran Jigsaw II di kelas XII IPS SMA Negeri

1 Natar Tahun Pelajaran 2016/2017

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah disampaikan di atas, dapat dikemukakan beberapa

saran sebagai berikut.

5.2.1 Kepada Guru

1) Untuk meningkatkan kompetensi siswa, guru dapat menggunakan model

pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II untuk materi Jurnal Umum, Buku

Besar, Neraca Saldo, Kertas Kerja dan Laporan Keuangan dalam proses
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pembelajaran sebagai salah satu alternatif dalam meningkatan kualitas

pembelajaran disekolah.

2) Untuk materi Jurnal Penyesuaian dan Harga Pokok Penjualan maka guru

lebih baik menggunakan model Pembelajarn Two Stay Two Stray.

3) Hendaknya guru meningkatkan kemampuan pribadi, khususnya berkenaan

dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sehingga dapat

mengimbangi kemajuan teknologi dibidang pendidikan.

5.2.2 Kepada Siswa

Bagi siswa agar dapat membangkitkan semangat dalam belajar khususnya

berkenaan dengan kemampuan berpikir kritis siswa yang berasal dari dalam

diri sendiri misalnya memiliki tujuan atau cita-cita tinggi untuk menjadi

sukses dimasa  depan.

5.2.3 Kepada Sekolah

1) Bagi sekolah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II lebih tinggi

dibandingkan dengan model pembelajaran Two Stay Two Stray dapat

memberikan suatu solusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis

siswa. Sehingga dapat meningkatkan kualitas siswa sekaligus akan

meningkatkan kualitas sekolahan tersebut.

2) Memberikan dorongan kepada para guru untuk meningkatkan kualitas

serta kemampuan khususnya dalam bidang informasi dan teknologi

sehingga dapat menggunakan media pembelajaran macromedia flash.
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3) Melengkapi fasilitas yang dibutuhkan para guru khususnya sarana dan

prasarana pembelajaran. Selain itu, menciptakan hubungan kerja yang

harmonis dan kekeluargaan.

4) Mengadakan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas serta

kemampuan guru dalam pembelajaran, atau mengirimkan para guru-guru

sebagai peserta bila ada pendidikan dan latihan dari pemerintah dan

swasta.

5.3 Implikasi

Berdasarkan simpulan dan saran maka implikasi dari penelitian ini berupa:

5.3.1 Implikasi Penelitian

Perlu dilakukan penelitian kembali dengan mengadakan perubahan baik dari segi

tempat atau lokasi yang baru dan juga dengan variabel yang baru sehingga dapat

menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi para guru.

5.3.2 Implikasi Teoritis

Upaya peningkatan kualitas guru serta pendidikan dapat dilakukan dengan

mengembangkan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kondisi sekolah

dan siswa. Peningkatan dan pembinaan kemampuan guru serta kualitas pembelajaran

dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.
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5.3.3 Implikasi Kebijakan

Pesan yang harus dikembangkan dalam rangka peningkatan kemampuan berpikir

kritis siswa hendaknya dilakukan oleh para siswa sendiri dan usaha yang dilakukan

diluar siswa seperti; sekolah, pimpinan, dan teman sejawat.

5.3.4 Aplikasi Praktis

Dalam upaya meningkatkan kemampuan siswa perlu dilakukan juga pada siswa di

kelas lainnya dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw II

lebih tinggi dibandingkan dengan model pembelajaran Two Stay Two Stray. Kepada

sekolah hendaknya dapat melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran khususnya

peralatan komputer dan LCD proyektor. Bagi para guru yang belum mampu

mengoperasikan peralatan ICT hendaknya mengikuti pendidikan dan latihan yang

diadakan pemerintah, atau mengikuti kursus secara mandiri untuk meningkatkan

kemampuan pribadi.
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