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ABSTRAK

STUDI PERBANDINGAN PEMAHAMAN SISWA PADA MATA PELAJARAN
AKUNTANSI MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN RESITASI DAN
TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) DENGAN MEMPERTIMBANGKAN

KECERDASAN ADVERSITAS SISWA KELAS X AKUNTANSI
SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh

Mindi Eka Suri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan hasil belajar akuntansi antara
siswa yang diajar dengan menggunakan model pembelajaran Resitasi dan Teams
Games Tournament (TGT) dengan mempertimbangkan kecerdasan adversitas.Metode
yang digunakan adalah metode eksperimen semu.Populasi penelitian adalah siswa kelas
X SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada semester genap tahun pelajaran
2016/2017.Populasi tersebut terdiri dari 10 kelas sebanyak 362 siswa.Pengambilan
sampel dilakukan dengan teknik Cluster Random Sampling. Diperoleh kelas X
Akuntansi 9 sebagai kelas kontrol dengan jumlah 32siswa dan kelas X Akuntansi 8
sebagai kelas eksperimen dengan jumlah 34 siswa. Pengujian hipotesis menggunakan
analisis varians dua jalan dan t-test dua sampel independen. Hasil penelitian
menunjukkan: (1) ada perbedaan hasil belajar akuntansi siswa yang menggunakan
model pembelajaran tipe Resitasi dibandingkan dengan siswa yang menggunakan
model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) Hasil belajar akuntansi siswa
yang menggunakan model pembelajaran Resitasi lebih tinggi dibandingkan dengan
siswa yang menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) pada
siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi. (3) Hasil belajar akuntansi siswa
yang menggunakan model pembelajaran Resitasi lebih rendah dibandingkan dengan
siswa yang menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) pada
siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah. (4) Ada interaksi antara model
pembelajaran dengan kecerdasan adversitas siswa terhadap pemahaman atau hasil
belajar siswa padamata pelajaran akuntansi.

Kata Kunci: Kecerdasan Adversitas, Pemahamn siswa , Resitasi Teams Games
Tournament (TGT)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan sarana yang sangat penting dalam mewujudkan

pembangunan nasional. Dengan pendidikan yang baik maka dapat

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pendidikan berperan penting dalam pembentukan manusia yang berprestasi.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

(Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional)

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara , menjelaskan bahwa “pendidikan

adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak; adapun maksudnya,

pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak

itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat

mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.’’



2

Salah satu tujuan pendidikan adalah penanaman pengetahuan, sikap dan

keterampilan kepada individu dalam membentuk pribadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang

luhur, serta memiliki rasa tanggung jawab. Sebagai upaya meningkatkan

mutu pendidikan, fungsi sekolah sangatlah penting. Sekolah merupakan suatu

lembaga pendidikan yang mempunyai tugas untuk membentuk manusia

berkualitas dalam pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang

pencapaiannya dilakukan terencana, terarah, dan sistematis. Semakin maju

masyarakat semakin penting peranan sekolah dalam mempersiapkan generasi

muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakatnya.

Keberhasilan belajar seorang siswa dipengaruhi oleh banyak faktor.

Salah satunya faktor dari dalam diri siswa yang berperan penting dalam

menentukan hasil belajar. Hal tersebut dapat di mengerti karna siswa

merupakan subyek utama sasaran proses belajar. Pemahaman siswa terhadap

mata pelajaran mencerminkan hasil belajar siswa tersebut.

Pada hakikatnya, pemahaman merupakan salah satu bentuk hasil belajar.

Pemahaman ini terbentuk akibat dari adanya proses belajar. Pemahaman

berasal dari kata dasar paham yang berarti mengerti.

Menurut Fajri dan Senja (2008), pemahaman berarti proses perbuatan cara

memahami.

(dalam http://ian43.wordpress.com/2010/12/17/pengertian-pemahaman/).
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Berhasil atau tidaknya siswa dalam memahami pelajaran yang diberikan guru

memperlihatkan peranan guru sangat penting dalam kelangsungan proses

belajar mengajar. Namun ada beberapa kesulitan yang dihadapi guru dalam

mencapai tujuan pembelajaran, diantaranya masih banyak siswa yang kurang

memperhatikan materi yang di sampaikan oleh guru atau sibuk

memperhatikan yang lain. Selain itu penggunaan metode ceramah dalam

proses pembelajaran juga menyebabkan siswa bosan akibatnya, materi yang

disampaikan kurang diserap dengan baik.

Sekolah menengah kejuruan merupakan jenjang sekolah lanjutan yang dalam

kegiatan belajar mengajarnya siswa dididik untuk menjadi lulusan yang

mampu bersaing dalam dunia kerja. Mata pelajaran akuntansi termasuk ke

dalam jurusan akuntansi bersamaan dengan mata pelajaran kewirausahaan.

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMKN 4

Bandar Lampung diketahui bahwa dalam proses pembelajaran pengantar

akuntansi masih menggunakan metode pembelajaran konvensional sehingga

siswa kurang memahami materi yang disampaikan guru.

Usman (2002: 35) melibatkan pemahaman sebagai bagian dari domain

kognitif hasil belajar. Ia menjelaskan bahwa pemahaman mengacu kepada

kemampuan memahami makna materi. Aspek ini satu tingkat di atas

pengetahuan dan merupakan tingkat berpikir yang rendah.

Kurangnya pemahaman siswa akan materi pembelajaran pengantar akuntansi

menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa kelas X Akuntansi di SMKN 4

Bandar Lampung.
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Sudjana (2010: 24) membagi pemahaman ke dalam tiga kategori, yakni sebagai
berikut: (a) tingkat pertama atau tingkat terendah, yaitu pemahaman terjemahan,
mulai dari terjemahan dalam arti sebenarnya; (b) tingkat kedua adalah pemahaman
penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui
berikutnya, atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian,
membedakan yang pokok dan yang bukan pokok; dan (c) pemahaman tingkat ketiga
atau tingkat tertinggi, yakni pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi
diharapkan mampu melihat di balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang
konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus,
ataupunmasalahnya.

Berikut hasil belajar Akuntansi kelas X di SMKN 4 Bandar Lampung dapat

ditunjukan pada tabel.

Tabel 1. Hasil Ulangan Semester Ganjil Pengantar Akuntansi Kelas X
Akuntansi SMKN 4 Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2015/2016.

Sumber: guru mata pelajaran akuntansi kelas X

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa hasil belajar Akuntansi siswa

tergolong rendah. Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) yang berlaku di SMKN 4 Bandar Lampung yaitu

75 sebanyak 30 siswa dari 83 siswa yaitu 36%. Sedangkan siswa yang belum

tuntas sebanyak 53 siwa atau 64%. Hasil belajar dikatakan baik, jika siswa

yang telah mencapai KKM sebanyak 60%-70%. Sedangkan, menurut

Djamarah dan Zain (2006: 128) apabila bahan pelajaran yang diajarkan

kurang dari 65% diskusi siswa maka prestasi keberhasilan siswa pada mata

pelajaran tersebut tergolong rendah.

No Kelas Interval Nilai Jumlah
Siswa< 75 >75

1 X 8 26 18 34
2 X 9 27 12 32
Persentase 64% 36% 83
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Rendahnya siswa yang mencapai KKM mencerminkan pencapaian hasil

belajar yang kurang memuaskan, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor siswa

saja, namun juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya seperti penerapan

metode pembelajaran yang kurang tepat yang dapat menimbulkan kebosanan

dan monoton sehingga siswa kurang termotivasi untuk belajar.

Metode pembelajaran juga memegang peranan penting dalam proses belajar

selain kemampuan siswa itu sendiri dalam memahami pembelajaran.

Rendahnya hasil belajar siswa memungkinkan adanya peranan metode

pembelajaran yang kurang tepat. Metode ceramah masih diterapkan di SMKN

4 BandarLampung, termasuk pada mata pelajaran pengantar akuntansi.

Penerapan suatu metode dan model pembelajaran harus ditinjau dari segi

keefektifan, keefisienan dan kecocokan dengan karakteristik materi

pembelajaran serta keadaan siswa yang meliputi kemampuan, kecepatan

belajar dan minat siswa. Salah satu metode dan model pembelajaran yang

melibatkan siswa secara aktif adalah metode pembelajaran kooperatif. Dalam

hal ini metode pembelajaran resitasi dan TGT cocok diterapkan untuk siswa

kelas X Akuntansi di SMKN 4 Bandar Lampung.

Menurut Oemar Hamalik (2003), metode pembelajaran merupakan salah satu

cara yang digunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa

pada saat berlangsungnya pembelajaran untuk mencapai tujuan yang

ditetapkan.
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Faktor yang mempengaruhi pemahaman atau keberhasilan belajar siswa

yaitu:

Faktor Internal

1. Faktor jasmani (fisiologi) meliputi keadaan panca indera yang sehat tidak

mengalami cacat, sakit atau perkembangan yang tidak sempurna.

2. Faktor psikologis meliputi keintelektualan, minat bakat dan potensi

prestasi yang dimiliki.

3. Faktor pematangan fisik atau psikis.

Faktor eksternal

1. Faktor social meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah,

lingkungan kelompok dan lingkungan masyarakat.

2. Faktor budaya meliputi adat istiadat, ilmu pengetahuan teknologi dan

kesenian.

3. Faktor lingkungan fisik meliputi fasilitas rumah dan sekolah

4. Faktor lingkungan keagamaan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, pemahaman siswa pada mata pelajaran

akuntansi dipengaruhi oleh potensi prestasi yang dimiliki siswa. Dalam hal ini

peran guru dalam membimbing dan memberikan bahan pelajaran juga

mempengaruhi potensi prestasi siswa. Penggunaan model pembelajaran

merupakan salah satu penunjang keberhasilan siswa dalam menangkap atau

menyerap pelajaran yang disampaikan oleh guru.
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Menurut Slameto (2003: 88) metode resitasi adalah cara penyampaian bahan
pelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan diluar jadwal
sekolah dalam rentang waktu tertentu dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan
kepada guru. Metode pemberian tugas dan resitasi diharapkan mampu mengaktifkan
siswa dalam proses belajar agar pelajaran dapat dengan mudah di pahami oleh siswa.

Peneliti menerapkan metode pembelajaran resitasi dan TGT karena kedua

metode pembelajaran tersebut dianggap mampu meningkatkan pemahaman

siswa pada mata pelajaran akuntansi yang akan dikaitkan dengan kecerdasan

adversitas siswa.

Model pembelajaran TGT merupakan suatu model pembelajaran yang melibatkan
peserta didik dalam belajar dan mengajarkan orang lain dan memdorong siswa dari
dalam untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Diawali dengan penyampaian
materi secara garis besar oleh guru, kemudian siswa dibagi menjadi beberapa
kelompok sesuai dengan tingkat kemampuan. Siswa berdiskusi dalam kelompok
untuk mengerjakan soal, sedangkan guru memberikan pengetahuan secukupnya.
Setelah berdiskusi setiap perwakilan dari kelompok dipersilahkan untuk mengambil
kartu soalnya yang telah di kocok, kemudian tiap kelompok berebut untuk menjawab
pertanyaan- pertanyaan yang sedang di pertandingkan. Kemudian guru
menyimpulkan materi pembelajaran (Slavin dalam buku Etin Solehatin dan Raharjo
2009).

Jika model pembelajaran merupakan faktor eksternal yang diduga dapat

memengaruhi peningkatan pemahaman siswa, maka tentu terdapat faktor

internal yang juga berpengaruh terhadap pemahaman siswa yaitu kecerdasan

adversitas.

Seperti yang sudah dijelaskan pada factor apa saja yang mempengaruhi

pemahaman siswa diatas, ada penjelasan mengenai salah satu faktor yang

mempengaruhi pemahaman yaitu factor psikologis yang meliputi

keintelektualan atau kecerdasan siswa. Dalam hal ini peneliti mengaitkan

pengaruh atau keterkaitan antara pemahaman siswa dengan kecerdasan

adversitas.
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Menurut Stoltz (1997), definisi Adversity quotient dapat dilihat dalam tigabentuk,
yaitu :
a. Adversity quotient adalah suatu konsep kerangka kerja guna memahami dan

meningkatkan semua segi dari kesuksesan
b. Adversity quotient adalah suatu pengukuran tentang bagaimana seseorang

berespon terhadap kesulitan.
c. Adversity quotient merupakan alat yang didasarkan pada pengetahuan sains

untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam berespon terhadap kesulitan.

Kecerdasan adversitas (Adversity Quotient atau AQ) merupakan kemampuan

yang dimiliki oleh individu untuk bertahan atau menyerah (keuletan atau

kegigihan) dalam menghadapi berbagai kesulitan atau tantangan. Masalah dan

kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa dapat menjadikan siswa tersebut

putus asa dalam menghadapinya atau sebaliknya siswa tersebut menjadi

tertantang untuk menyelesaikannya. Siswa yang mudah menyerah dan putus

asa menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan adversitas yang dimiilikinya

rendah (taraf quitter), sedangkan siswa yang memiliki rasa ingin tahu yang

tinggi, dan pantang menyerah menunjukkan tingkat kecerdasan adversitas

yang dimilikinya tinggi (taraf climber). Cara yang digunakan untuk mengukur

suatu tingkat kecerdasan adversitas seseorang adalah menggunakan tes

Adversity Response Profile (ARP).

Menurut Rifameutia (2004:195) adversity dapat dijabarkan sebagai sebagai kondisi
dari ketidakbahagiaan, kesulitan, atau ketidakberuntungan. Dalam bahasa psikologi
kata adversity ini sering diterjemahkan sebagai tantangan kehidupan. Jadi AQ
merupakan kecerdasan menghadapi keadaan sulit atau kecerdasan dalam
menghadapi tantangan kehidupan.

Penjelasan tentang kecerdasan adversitas siswa tersebut menjelaskan bahwa

dalam proses pembelajaran tentunya tidak semua siswa memiliki tingkat

kecerdasan adversitas yang sama. Untuk mengetahui apakah masing-masing

siswa memiliki kecerdasan adversitas tinggi, rendah ataupun sedang guru
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terlebih dahulu perlu memberikan tes agar tau bagaimana memperlakukan

anak pada tingkat adversitas yang berbeda.Tentunya hal ini yang dapat

mempengaruhi pemahaman atau hasil belajar siswa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang berjudul.

“Studi Perbandingan Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran

Akuntansi Menggunakan Model Pembelajaran Resitasi dan Team Games

Tournament (TGT) dengan Mempertimbangkan Kecerdasan Adversitas

Siswa Kelas X Akuntansi SMKNegeri 4 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017”.

B. Identifikasi Masalah

1. Kurangnya pemahaman siswa terhadap mata pelajaran pengantar

akuntansi.

2. Hasil belajar akuntansi terutama pengantar akuntansi masih tergolong

rendah.

3. Proses pembelajaran masih menggunakan metode konvensional.

4. Dalam kegiatan pembelajaran siswa masih cenderung pasif.

5. Guru kurang memperhatikan kecerdasan adversitas yang dimiliki siswa.

6. Dalam proses pembelajaran belum pernah menggunakan model

pembelajaran resitasi dan team games tournament.



10

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka penelitian

ini dibatasi pada kajian pemahaman  (Y) siswa pada mata pelajaran akuntansi

antara yang proses pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

resitasi (X1) dan model pembelajaran team games tournament (TGT) (X2)

dengan mempertimbangkan kecerdasan adversitas (sebagai variabel

moderatornya) siswa kelas X Akuntansi SMKN 4 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2016/2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini

adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan pemahaman siswa pada mata pelajaran

akuntansi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

resitasi dengan yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

TGT ?

2. Apakah pemahaman siswa yang pembelajarannya menggunakan

modelpembelajaran resitasi lebih tinggi dibandingkan dengan yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TGT bagi siswa

yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi pada mata pelajaran

akuntansi?
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3. Apakah pemahaman siswa yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran resitasi lebih tinggi dibandingkan dengan yang

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TGT bagi siswa

yang memiliki kecerdasan adversitas rendah pada mata pelajaran

akuntansi?

4. Apakah ada keterkaitan atau interaksi antara penggunaan model

pembelajaran dengan kecerdasan adversitas yang dimiliki siswa terhadap

pemahaman siswa pada mata pelajaran akuntansi?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan pemahaman siswa pada mata pelajaran

akuntansi yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

resitasi dengan yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

TGT.

2. Untuk mengetahui apakah pemahaman siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran resitasi lebih baik dibandingkan

dengan yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TGT

bagi siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah pada mata

pelajaran akuntansi.



12

3. Untuk mengetahui apakah pemahaman siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran TGT lebih baik dibandingkan dengan

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran resitasi bagi

siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi pada mata pelajaran

akuntansi

4. Untuk mengetahui apakah ada keterkaitan antara penggunaan model

pembelajaran dengan kecerdasan adversitas terhadap pemahaman siswa.

F. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis

yang diantaranya:

1. Manfaat secara teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembuktian

bahwa penerapan media pembelajaran merupakan salah satu hal yang

penting dalam proses pembelajaran yang mempengaruhi pemahamn

siswa.

b. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan kajian untuk penelitian

lebih lanjut.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan yang baik bagi sekolah

dalam rangka memberikan pembelajaran Akuntansi khususnya.

b. Bagi guru, sebagai pertimbangan guru dalam memilih metode

pembelajaran yang akan digunakan dalam memberikan pelajaran.

c. Bagi siswa dapat meningkatkan hasil belajar Akuntansi siswa.
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G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemahaman siswa pada mata pelajaran

akuntansi, metode pembelajaran resitasi, metode pembelajaran TGT dan

kecerdasan adversitas.

2. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah siswa kelas X Akuntansi semester genap.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 4 BandarLampung.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran

2016/2017.
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Belajar dan Pembelajaran

Belajar adalah sebuah proses perubahan di dalam kepribadian manusia

dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas

dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan,

sikap, kebiasaan, pemahaman, ketrampilan, daya pikir, dan kemampuan-

kemampuan yang lain.

Belajar adalah suatu proses yang harus ditempuh seseorang untuk mencapai

kemajuan dalam hidupnya, baik secara formal maupun non formal. Seseorang

dikatakan telah mengalami pembelajaran jika dalam dirinya terjadi perubahan

berupa kemampuan, keterampilan, nilai dan sikap yang bermanfaat bagi diri

sendiri maupun orang lain. Perubahanperubahan tersebut terjadi dengan

tahapan-tahapan tertentu dan berlangsung dalam waktu yang relative lama dan

perubahan tersebut dapat terjadi karena adanya usaha. Hal ini didukung

pendapat Slameto (2013: 2), belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.
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Menurut Mayer, yang dikutip oleh Seels dan Rita (dalam Rusmono,
2014: 12) belajar menyangkut adanya perubahan yang relatif permanen
pada pengetahuan atau perilaku seseorang karena pengalaman.
Pengalaman terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan
lingkungannya, termasuk interaksi antara siswa dengn lingkungan belajar
di sekolah.

Sedangkan Djamarah (2006: 13) mengatakan bahwa belajar adalah

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi

dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, afektif dan psikomotor.

Dari beberapa pengertian belajar diatas, dapat diketahui bahwa

Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau

potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek yang

diperkuat. Belajar merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan

respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat

menunjukkan perubahan perilaku. Menurut teori ini dalam belajar

yang penting adalah bahwa bentuk input dan output dari stimulus

dalam bentuk tanggapan.

Teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana orang

belajar, sehingga membantu kita memahami proses kompleks inheren

pembelajaran. Ada beberapa teori belajar diantaranya yaitu teori belajar

behavioristik, teori belajar konstruktivistik, teori belajar humanistik dan

teori belajar sosial.
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1.1 Teori Belajar Kognitif

Teori adalah terkait dengan proses mental yang melibatkan

pengamatan, pengetahuan dan pemahaman. Ahli-ahli psikologis

yang terkenal seperti Kohler, Koffa, Piaget, Brunner, Ausuble, dan

Gagne. Mereka semua berpendapat proses pembelajaran adalah

proses internal yang terjadi dalam akal pikiran yang tidak dapat

diamati secara langsung dari perilaku manusia. Proses celik akal,

pengolahan informasi menggunakan struktur internal kognitif dari

berbagai usia dan kemampuan murid. Semua informasi yang di

terima di padankan dengan makluamat yang ada, dimodifikasi dan

disusun ulang berikutnya menghasilkan sesuatu informasi yang baru.

Teori pembelajaran kognitif ini menitikberatkan pada kemampuan

kognitif seseorang individu melalui suatu proses pembelajaran.

Kemampuan kognitif ini mencakup proses pendidikan berupa

kegiatan langsung dan peran langsung seorang individu dalam suatu

kejadian. Teori ini menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada

perubahan proses mental danstruktur yang terjadi sebagai hasil dari

upaya untuk memahami dunia.

Prinsip-prinsip Kognitif

1. Bahan -bahan pembelajaran di susun dari mudah ke sulit.

2. Memahami pembelajaran lebih baik dari hafalan.

3. Pengetahuan ada murid diadopsi dan disesuaikan dengan

pembelajaran yang baru.



17

4. Isi pelajaran harus disusun berdasarkan pola-pola tertentu

sehingga murid lebih mahal.

5. Setiap murid memiliki perkembangan individu yang berbeda.

Pendekatan Teori Kognitif

1. Menekankan kepada proses mental dalam yang berarti informasi

yang di terima diproses melalui perbandingan, peniruan dan

konsolidasi dengan informasi lain yang ada, dimodifikasi pula

dan direstrukturisasi.

2. Menekankan pada proses pengamatan, ingatan, pemikiran, dan

pemecahan masalah.

Pengertian belajar menurut teori kognitif di atas menekankan belajar

yang melibatkan proses berfikir yang sangat kompleks. Kognitif

yang berarti kemampuan intelektual seseorang dalam proses belajar.

Dengan demikian belajar secara kognitif merupakan interaksi antara

pikiran dan kewajiban seseorang dalam pengaturan stimulus yang

diterima dan menyesuaikan dengan struktur kognitif.

1.2 Teori Belajar Konstruktivisme

Teori ini adalah terkait dengan pengajaran yang berdasarkan pada

penelitian dan pengalaman. Pembelajaran terbina dari hasil

pencatuman informasi dengan pengetahuan yang ada. Proses

pembelajaran di bawah teori ini juga mendorong siswa

berkomunikasi dengan bahan untuk mendapatkan jawaban. Murid
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diberi kesempatan mengeksplorasi isi hati dan mendapatkan jawaban

serta kesimpulan sendiri.

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

Tokoh-tokoh yang terkenal terdiri dari Jean Piaget, Bruner, Lev

Vygotsky dan John Dewey. Semua tokoh-tokoh ini melihat proses

pembelajaran sebagai aktivitas konstruksi mental yang dicantumkan

dengan informasi baru. Teori ini menekankan pada keterlibatan

siswa dalam menyelesaikan masalah. Siswa akan membangun

pengetahuan sendiri untuk menghasilkan ide dengan berdasarkan

pengetahuan yang ada. Semua informasi baru yang ada akan diolah

dan disesuaikan dengan arsitektur informasi baru yang dinamakan

Konstruktivistime.

Menurut teori konstruktivis ini, satu prinsip yang paling penting
dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar
memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun
sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memberikan
kemudahan untuk proses ini, dengan memberi kesempatan siswa
untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri, dan
mengajar siswa menjadi sadar dan secara sadar menggunakan
strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi siswa
anak tangga yang membawa siswa ke pemahaman yang lebih tinggi,
dengan catatan siswa sendiri yang harus memanjat anak tangga
tersebut ( Nur, 2002 :8).
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1.3 Teori Belajar Behavioristik

Behavioristik adalah suatu studi tentang kelakuan manusia.

Timbulnya aliran ini disebabkan rasa tidak puas terhadap teori

psikologi daya dan teori mental state.

Sebabnya ialah karena aliran-aliran terdahulu menekankan pada segi

kesadaran saja. Beberapa ilmuan yang termasuk pendiri sekaligus

penganut behavioristik antara laim adalah Thorndike, Watson, Hull,

Guthrie dan Skinner.

Menurut Guthrie bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah,
tingkah laku baik dapat diubah menjadi buruk dan sebaliknya,
tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Sedangkan menurut
Watson ia menyimpulkan bahwa pengubahan tingkah laku dapat
dilakukan melalui latihan/membiasakan mereaksi terhadap stimulus-
stimulus yang diterima (Siregar, 2014: 26).

Teori behaviorisme ini menggambarkan bahwa belajar merupakan

pemberian stimulus-stimulus dan kemudian akan menimbulkan

perubahan yaitu tingkah laku, baik itu berubah menjadi baik maupun

berubah menjadi buruk yang didasari pada kebiasaan.

Terdapat enam konsep belajar pada teori Skinner, yaitu sebagai
berikut:
1. penguatan positif dan negatif,
2. shapping,proses pembentukan tingkah laku yang makin

mendekati tingkah laku yang diharapkan,
3. pendekatan suksesif, proses pembentukan tingkah laku yang
2. menggunakan penguatan pada saat yang tepat, hingga respons

pun sesuai dengan yang diisyaratkan,
3. extinction, proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari

ditiadakannya penguatan,
4. chaining of response, respons dan stimulus yang berangkaian

satu sama lain,
5. jadwal penguatan, variasi pemberian penguatan: rasio tetap dan

bervariasi, interval tetap dan bervariasi (Huda, 2014: 28).
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Teori belajar behaviorisme adalah suatu proses belajar dengan

stimulus dan respon lebih mengutamakan suatu unsur-unsur kecil,

yang bersifatumum, bersifat mekanistis, peranan lingkungan dapat

mempengaruhi suatu proses belajar Jadi, karakteristik esensial dari

pendekatan behaviorisme terhadap belajar adalah pemahaman

terhadap kejadian-kejadian dilingkungan untuk memprediksi

perilaku seseorang, bukan pikiran,perasaan, ataupun kejadian

internal lain dalam diri orang tersebut.

Teori belajar behaviorisme menekankan pembelajaran berorientasi

padahasil yang dapat diukur dan diamati. Pengulangan dan pelatihan

digunakan supaya perilaku yang diinginkan dapat menjadi

kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori behavioristik

ini adalah terbentuknya suatu perilaku yang diinginkan. Pada teori

belajar ini guru berperan penting karena guru memberikan stimulus

untuk menghasilkan respon sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini,

kurikulum dirancang dengan menyusun pengetahuan yang ingin

menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu

keterampilan tertentu.

b) Pembelajaran

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20

“Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”

Menurut Sudjana (2004: 28) “Pembelajaran dapat diartikan sebagai

setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar
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terjadi kegiatan interaksi educative antara duapihak, yaitu antara

peserta didik (wargabelajar) dan pendidik (sumberbelajar) yang

melakukan kegiatan pembelajaran.

Sedangkan menurut Trianto (2010: 17) “Pembelajaran merupakan

aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya

dapat dijelaskan”.

Pembelajaran secara simple dapat diartikan sebagai produk interaksi

berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup.

Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar diri

seseorang guru untuk membelajarkan siswanya (mengarahkan

interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya) dalam rangka

mencapai tujuan yang diharapkan.

Adapun langkah-langkah pembelajaran menurut Piaget (2004)
menentukan tujuan pembelajaran adalah:
1. Memilih materi pelajaran
2. Menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif
3. Menentukan kegiatan belajar yang sesuai untuk topik-topik

tersebut misalnya penelitian, memecahkan masalah, diskusi,
simulasi dsb.

4. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang
kreatifitas dan cara berfikir siswa

5. Melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa.

(sumber:http:/coretanpembelajaranku.blogspot.com/2013/04/langkah
-pembelajaran-piaget.html)

Beberapa pengertian pembelajaran tersebut, dapat diartikan

pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan proses belajar

mengajar dari awal sampai akhir kegiatan belajar dilakukan dan pada

akhirnya siswa akan mendapatkan hasil belajarnya yaitu berupa

rapot.
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Pencapaian kualitas hasil pendidikan yang memadai bukan hanya

menuntut guru untuk dapat mewujudkan seperangkat peran yang

diembannya, tetapi juga turut ditentukan oleh perwujudan gagasan/

ide dan perilaku yang kreatif, kinerja yang diwujudkan oleh guru pun

cenderung memuaskan.Kreatifitas pembelajaran guru yang rendah

antara lain diwujudkan melalui tindakan kurang peduli, sekedar

menjalankan tugas, orientasi prestasi rendah, produktifitas yang

rendah, kurang efisien dan efektif, kurang disiplin, membosankan

anak didik dan lain sebagainya, sehingga langsung maupun tidak

langsung berdampak terhadap pencapaian

kualitas hasil pendidikan bagi anak didiknya.

2. Pemahaman Siswa

Kata pemahaman dalam kamus psikologi berasal dari kata insight yang

mempunyai arti wawasan, pengertian pengetahuan yang mendalam. Jadi,

arti dari insight adalah suatu pemahaman atau penilaian yang beralasan

mengenai reaksi-reaksi pengetahuan atau kecerdasan dan kemampuan

yang dimiliki seseorang.Pengertian pemahaman siswa adalah kemampuan

untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari (Winkel,

1996).

Menurut Bloom dalam Winkel (1996) pemahaman termasuk dalam

klasifikasi ranah kognitif level 2 setelah pengetahuan. Pengertian

pemahaman siswa dapat di urai dari kata ”Faham” yang memiliki arti

tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran.
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Disini ada pengertian tentang pemahaman yaitu: kemampuan memahami

arti suatu bahan pelajaran, seperti menafsirkan , menjelaskan atau

meringkas aatau merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini

lebih tinggi dari pada pengetahuan. Pemahaman juga merupakan tingkat

berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan memahami atau

mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari tanpa perlu

mempertimbangkan atau memperhubungkannya dengan isi pelajaran

lainnya.

Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap pelajaran yang

disampaikan guru dalam proses belajar-mengajar, maka diperlukan

adanya penyusunan item tes pemahaman. Adanya sebagaian item

pemahaman dapat diberikan dalam bentuk gambar, denah, diagram, dan

grafik, sedangkan bentuk dalam tes objektif biasanya digunakan tipe

pilihan ganda dan tipe benar-salah. Hal ini dapat dijumpai dalam tes

formatif, subformatif, dan sumatif

Empat prinsip untuk meningkatkan pemahaman konsep (Syayidah,

2010):

1. Perhatian: menarik dengan cara menggunakan metode pembelajaran
yangbervariasi, menggunakan media yang relevan, tidak monoton
dan tegang serta melibatkan seluruh siswa dalam bertanya jawab.

2. Relevansi: mengemukakan relevansi pelajaran dengan kebutuhan dan
manfaat setelah mengikuti pelajaran dalam hal ini kita menjelaskan
terlebih dahulu tujuan instruksional.

3. Percaya diri: menumbuhkan dan menguatkan rasa percaya diri pada
siswa,hal ini dapat disiasati dengan menyampaikan pelajaran secara
runtut dari yang mudah ke sukar. Tumbuhkembangkan kepercayaan
siswa dengan pujian atas keberhasilannya.

4. Kepuasan: memberi kepercayaan kepada siswa yang telah menguasai
ketrampilan tertentu untuk membantu teman-temannya yang belum
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berhasil dan gunakan pujian secara verbal dan umpan balik atas
prestasinya terebut.

Usman (2002: 35) melibatkan pemahaman sebagai bagian dari domain

kognitif hasil belajar. Ia menjelaskan bahwa pemahaman mengacu kepada

kemampuan memahami makna materi. Aspek ini satu tingkat di atas

pengetahuan dan merupakan tingkat berpikir yang rendah.

Sudjana (2010: 24) membagi pemahaman ke dalam tiga kategori, yakni
sebagai berikut:
a. Tingkat pertama atau tingkat terendah, yaitu pemahaman terjemahan,

mulai dari terjemahan dalam arti sebenarnya
b. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan

bagian-bagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya, atau
menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian,
membedakan yang pokok dan yang bukan pokok

c. Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi, yakni pemahaman
ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan mampu melihat di balik
yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat
memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun
masalahnya.

Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012: 44), pemahaman adalah

kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang

dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu

bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke

bentuk yang lain.

Jadi, dapat diketahui bahwa seorang siswa dikatakan memahami sesuatu

apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih

rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya

sendiri. Lebih baik lagi apabila siswa dapat memberikan contoh atau



25

mensinergikan apa yang dia pelajari dengan permasalahan-permasalahan

yang ada di sekitarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk membuat siswa belajar, tentu

menuntut adanya kegiatan evaluasi. Penilaian dilakukan untuk

mengetahui tingkat keberhasilan (pemahaman) siswa dalam mencapai

tujuan yang ditetapkan dalam pembelajaran. Penilaian pada proses

menjadi hal yang seyogyanya diprioritaskan oleh seorang guru.

Jadi pemahaman siswa dapat di artikan bahwa setiap siswa mengerti

serta mampu untuk menjelaskan kembali dengan kata-katanya sendiri

materi pelajaran yang telah disampaikan guru.

3. Hasil Belajar

Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran.

Dimyati dan Mudjiono (2006:3-4) juga menyebutkan hasil belajar

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.

Dari sisi guru, tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil

belajar. dari sisi siswa, hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran

dari puncak proses belajar.
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Benjamin S. Bloom (Dimyati dan Mudjiono, 2006: 26-27) menyebutkan

enam jenis perilaku ranah kognitif, sebagai berikut:

a. Pengetahuan, mencapai kemampuan ingatan tentang hal yang telah
dipelajari dan tersimpan dalam ingatan. Pengetahuan itu berkenaan
dengan fakta, peristiwa, pengertian kaidah, teori, prinsip, atau
metode.

b. Pemahaman, mencakup kemampuan menangkap arti dan makna
tentang hal yang dipelajari.

c. Penerapan, mencakup kemampuan menerapkan metode dan kaidah
untuk menghadapi masalah yang nyata dan baru. Misalnya,
menggunakan prinsip.

d. Analisis, mencakup kemampuan merinci suatu kesatuan ke dalam
bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan dapat dipahami dengan
baik. Misalnya mengurangi masalah menjadi bagian yang telah kecil.
Sintesis, mencakup kemampuan membentuk suatu pola baru.
Misalnya kemampuan menyusun suatu program.

e. Evaluasi, mencakup kemampuan membentuk pendapat tentang
beberapa hal berdasarkan kriteria tertentu. misalnya, kemampuan
menilai hasil ulangan.

Berdasarkan pengertian hasil belajar diatas, dapat diketahui bahwa hasil

belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah

menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut

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

dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data

pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam

mencapai tujuan pembelajaran.

4. Pembelajaran Akuntansi

a. Pengertian Mata Pelajaran Akuntansi

Konsep dasar dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat

15), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum

operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing
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satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan

dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi

daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan

peserta didik (SNP Pasal 17).

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

Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan

suasana atau memberikan pelayanan agar siswa belajar, pembelajaran

lebih menekankan pada guru dalam upayanya untuk membuat siswa

dapat belajar tidak hanya membuat adanya perubahan tingkah laku

siswa (Sudirman, 2011: 20-21).

b. Fungsi dan Tujuan Mata Pelajaran Akuntansi

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

akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi
Fungsi mata pelajaran akuntansi yaitu mengembangkan
pengetahuan, keterampilan, sikap rasional, teliti, jujur dan
bertanggungjawab melalui prosedur pencatatan, pengelompokkan,
pengihtisaran transaksi keuangan, penyusunan laporan keuangan
dan penafsiran perusahaan berdasarkan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK).

2. Tujuan
Tujuan mata pelajaran akuntansi yaitu membekali siswa lulusan
SMA dalam berbagai kompetensi dasar, agar mereka menguasai
dan mampu menerangkan konsep-konsep dasar, prinsip dan
prosedur akuntansi yang benar, baik untuk kepentingan
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ataupun untuk terjun
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ke masyarakat, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan
siswa.

5. Metode Pembelajaran Resitasi

Metode resitasi adalah metode yang banyak digunkakan guru dengan cara

memberikan tugas yang harus dilakukan siswa, baik selama dikelas

maupun di luar kelas. Metode ini memberikan kesempatan belajar bagi

siswa di luar kelas (Suprihatiningrum, 2013: 153).

Menurut Djamarah (2010: 85) Metode resitasi (penugasan) adalah metode
penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa
melakukan kegiatan belajar. Masalahnya tugas yang dilaksanakan oleh
siswa dapat dilakukan di kelas, halaman sekolah, laboratorium,
perpustakaan atau dimana saja asal tugas itu dapat dikerjakan.
Adapun langkah-langkah yang harus diikuti dalam penggunaan metode
resitasi menurut Djamrah (2010: 86) yaitu:
1) Fase Pemberian Tugas

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan:
a. Tujuan yang akan dicapai
b. Jenis tugas yang jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang

ditugaskan tersebut.
c. Sesuai dengan kemampuan siswa
d. Ada petunjuk/sumber yang dapat membantu pekerjaan siswa.

2) Langkah Pelaksanaan Tugas
Pada tahap pelaksanaan tugas meliputi:
a. Diberikan bimbingan/ pengawasan oleh guru.
b. Diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja
c. Diusahakan/ dikerjakan oleh siswa sendiri.

3) Fase Mempertanggung Jawabkan Tugas
Hal yang harus dikerjakan pada fase ini:
a. Laporan siswa baik lisan/tertulis dari apa yang dikerjakan.
b. Ada tanya jawab/diskusi kelas.
c. Penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun non tes.
d. Fase mempertanggungjawabkan tugas inilah yang disebut

“resitasi“.
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Resitasi berasal dari bahasa Inggris ‘to cite’ yang artinya mengutip ‘re'

yang artinya kembali. Jadi resitasi artinya siswa mengutip atau mengambil

sendiri bagian-bagian pelajaran itu dari buku-buku tertentu, lalu belajar

sendiri dan berlatih hingga sampai siap sebagaimana mestinya.

Menurut Nana Sudjana,“tugas atau resitasi tidak sama dengan pelajaran

rumah tetapi jauh lebih luas dari itu. Tugas dapat merangsang anak untuk

lebih aktif belajar baik secara individual maupun kelompok.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, “Metode resitasi adalah

metode Penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar

siswa melakukan kegiatan belajar. Masalah tugas yang diberikan siswa

dapat dilakukan di kelas, di halaman sekolah, di laboratorium, di

perpustakaan, di bengkel, di rumah siswa atau dimana saja asal tugas itu

dapat dikerjakan.

Syaiful sejalan dengan Imansjah Alipandie, dalam bukunya yang berjudul

“Didaktik Metodik Pendidikan Umum” mengemukakan bahwa :

Metode resitasi adalah cara untuk mengajar yang dilakukan dengan jalan

memberi tugas khusus kepada siswa untuk mengerjakan sesuatu di luar

jam pelajaran. Pelaksanaannya bisa dirumah, diperpustakaan,

dilaboratorium, dan hasilnya dipertanggungjawabkan.
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Kelebihan dan kelemahan metode resitasi

Sudirman dalam ‘Ilmu Kependidikan’ menguraikan kelebihan –
kelemahan penerapan metode resitasi dalam proses belajar mengajar,

yakni :

Kelebihan dari Metode Resitasi, yakni :
1. Tugas lebih merangsang siswa untuk untuk belajar lebih banyak, baik

pada waktu di kelas maupun di luar kelas. Metode ini dapat
mengembangkan kemandirian siswa yang diperlukan kehidupan kelak.

2. Tugas dapat lebih meyakinkan tentang apa yang dipelajari dari guru,
lebih memperdalam, memperkaya atau memperluas pandangan tentang
apa yang dipelajari.

3. Tugas dapat membina kebiasaan siswa untuk mencari dan mengolah
sendiri informasi dan komunikasi.

4. Metode ini dapat membuat siswa bergairah dalam belajar karena
kegiatan belajar dilakukan dengan berbagai variasi sehingga tidak
membosankan.

Sedangkan kelemahan dari Metode Resitasi, yakni :
1. Siswa sulit dikontrol, apa benar mengerjakan tugas atau orang lain.
2. Tidak mudah memberikan tugas yang sesuai

dengan perbedaan individu siswa.
3. Sering memberikan tugas yang monoton, sehingga membosankan.

Langkah – Langkah Pelaksanaan Metode Resitasi
Langkah-langkah pelaksanaan metode resitasi, yakni sebagai berikut :

1. Merencanakan resitasi secara matang.

2. Tugas yang diberikan hendaklah didasarkan atas minat dan

kemampuan anak didik.

3. Tugas yang diberikan berkaitan dengan materi pelajaran yang telah

diberikan.

4. Jenis tugas yang diberikan kepada siswa itu hendaknya telah

dimengerti betul oleh siswa, agar tugas dapat dilaksanakan secara baik.
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5. Jika tugas yang diberikan itu bersifat tugas kelompok maka pembagian

tugas (materi tugas) harus diarahkan, termasuk batas waktu

penyelesaiannya.

6. Guru dapat membantu penyediaan alat dan sarana yang diperlukan

dalam pemberian tugas.

7. Setiap hasil kerja PR murid-murid harus dikoreksi dengan teliti, diberi

nilai dan kertasnya dikembalikan, untuk memberi

rangsangan/dorongan.

8. Perkembangan nilai prestasi murid-murid perlu dicatat pada buku

catatan nilai guru agar diketahui grafik belajar mereka.

9. Tugas yang diberikan dapat merangsang perhatian siswa dan realistis.

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, mengemukakan hal-hal yang

perlu diperhatikan dalam langkah-langkah dalam pelaksanaan metode

pemberian tugas (resitasi) antara lain :
1. Fase Pemberian Tugas

Tugas yang diberikan kepada siswa hendaknya mempertimbangkan
a. tujuan yang akan dicapai
b. jenis tugas jelas dan tepat sehingga anak mengerti apa yang

ditugaskan
c. sesuai dengan kemampuan siswa
d. ada petunjuk atau sumber yang dapat membantu pekerjaan

siswa
e. sediakan waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas tersebut.

:

Dalam fase ini tugas yang diberikan kepada setiap anak didik harus jelas

dan petunjuk-petunjuk yang diberikan harus terarah.
2. Langkah Pelaksanaan Tugas

a. diberikan bimbingan atau pengawasan oleh guru
b. diberikan dorongan sehingga anak mau bekerja
c. dikerjakan oleh siswa sendiri
d. dianjurkan agar siswa mencatat hasil-hasil yang ia peroleh.
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Dalam fase ini anak didik belajar (melaksanakan tugas) sesuai tujuan dan

petunjuk-petunjuk guru.
3. Fase Mempertanggungjawabkan Tugas

a. laporan siswa baik lisan atau tertulis dari apa yang telah ia
kerjakan

b. ada Tanya jawab diskusi kelas
c. penilaian hasil pekerjaan siswa baik dengan tes maupun non tes

Dalam fase ini anak didik mempertanggungjawabkan hasil belajarnya baik

berbentuk laporan lisan maupun tertulis. Karena tugas yang dikerjakan

pada akhirnya akan dipertanggung jawabkan maka siswa akan terdorong

untuk mengerjakan secara sungguh-sungguh. Dengan metode ini sehingga

pengalaman siswa dalam mempelajari sesuatu lebih mendalam.

Prosedur Penerapan Metode Resitasi yang Perlu Diperhatikan

Menurut Sri Anitah Wiryawan, adapun prosedur metode resitasi yang

perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengajaran antara lain :
1. memperdalam pengertian siswa terhadap pelajaran yang telah diterima
2. melatih siswa ke arah belajar mandiri
3. dapat membagi waktu secara teratur
4. memanfaatkan waktu luang
5. melatih untuk menemukan sendiri cara-cara yang tepat untuk

menyelesaikan tugas
6. memperkaya pengalaman di sekolah melalai kegiatan di luar kelas.

6. Model PembelajaranTeams Games Tournament (TGT)

A. Pengertian model pembelajaran TGT

Pembelajaran kooperatif sangat beragam jenisnya. Salah satunya

adalah model pembelajaran TGT (Teams Games Tournament).

Menurut kurniasari (2006), model pembelajaran TGT merupakan

model pembelajaran kooperatif dengan membentuk kelompok-

kelompok kecil dalam kelas yang terdiri dari 2-5 siswa yang
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heterogen, baik dalam hal akademik, jenis kelamin, ras, maupun etnis.

Inti dari model ini adanya game dan tournament akademik.

Metode pembelajaran TGT menerangkan peserta didik untuk

memainkan permainan-permainan dengan anggota tim lain untuk

memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Penyusunan

permainan dapat disusun dalam bentuk kuis berupa pertanyaan yang

berkaitan dengan materi pembelajaran.

Menurut Slavin (2001:166-167), langkah-langkah model pembelajaran
TGT ada lima tahap, yaitu:
1) Presentasi di kelas
2) Tim atau kelompok
3) Games atau permainan
4) Tournament
5) Rekognisi tim

Peserta didik membangun (mengkonstruksi) pengetahuan berdasarkan

pengetahuan awal kemudian memadukannya dengan pengetahuan dan

pengalaman baru yang didapatkannya. Jadi perolehan pengetahuan ini

bukan pemindahan dari guru langsung ke siswa, namun siswa tersebut

yang harus aktif membangun pengetahuannya.

Tahap presentasi di kelas, tim, game, turnamen, dan rekognisi tim.

Menurut Rusman (2012:221) Kelebihan dan kelemahan dalam
penggunaan tipe TGT sebagai berikut.
Kelebihan penggunaan metode pembelajaraan kooperatif tipe TGT
adalah sebagai berikut.
1. Siswa mengembangkan serta menggunakan keterampilan berfikir

dan kerjasama kelompok.
2. Menyuburkan hubungan positif diantara siswa yang berasal dari ras

yang berbeda.
3. Mengandung unsur permainan yang bisa menggairahkan semangat

belajar dan mengandung reinforcement.
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4. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang diharapkan
siswa dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung
jawab,kejujuran, kerja sama, persaingan sehat dan keterlibatan
belajar.

5. Dapat menuntun siswa untuk berkompetisi dalam suasana
akademik yang sehat.

6. Dapat melatih keberanian siswa untuk tampil didepan umum.

Kelemahan penggunaan metode pembelajaraan kooperatif tipe TGT
adalah sebagai berikut:
1. Sejumlah siswa mungkin bingung karena belum terbiasa

denganperlakuan seperti ini.
2. Guru pada permulaan akan membuat kesalahan-kesalahan dalam

pengelolaan kelas. Akan tetapi usaha sungguh-sungguh yang terus
menerus akan dapat terampil menerapkan metode ini.

3. Membutuhkan waktu yang relatif lama.

Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu tipe atau model

pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas

seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa

sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan

reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang

dalam pembelajaran kooperatif model TGT memungkinkan siswa

dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab,

kerjasama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar.

7. Kecerdasan Adversitas

Pengertian Kecerdasan Adversitas

Adversity Quotient (AQ) yang dicetuskan oleh Paul G. Stoltz (2005).
Stoltz (2005) mengungkapkan bahwaAQ sebagai kemapuan seseorang
dalam mengamati kesulitan dan mengolah kesulitan tersebut dengan
kecerdasan yang dimiliki sehingga menjadi sebuah tantangan untuk
menyelesaikannya. Hal tersebut digunakan untuk mencapai tujuan, cita –
cita, harapan.AQ merupakan teori yang menjembatani IQ dan EQ, teori
ini diajukan sebagai prediktor global terhadap kesuksesan. Secara umum,
AQ merupakan sifat tahan banting. Dalam konsep kependidikan AQ
dikatakan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi prestasi belajar
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siswa, itu dikarenakan AQ merupakan sikap pantang menyerah atau
sikap ketahanmalangan.

Stoltz (2005) menjelaskan bahwa AQ sebagai kemampuan seseorang

dalam mengamati kesulitan dan mengolah kesulitan tersebut dengan

kecerdasan yang dimiliki (IQ, EQ, dan SQ) sehingga menjadi sebuah

tantangan untuk menyelesaikannya.

Kecerdasan adversitas pertama kali diperkenalkan oleh Paul G. Stoltz

yang disusun berdasarkan hasil riset lebih dari 500 kajian di seluruh

dunia. Kecerdasan adversitas ini merupakan terobosan penting dalam

pemahaman tentang apa yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan.

Stoltz (2000), mengatakan bahwa sukses tidaknya seorang individu
dalam pekerjaan maupun kehidupannya ditentukan oleh kecerdasan
adversitas, dimana kecerdasan adversitas dapat memberitahukan: (1)
seberapa jauh individu mampu bertahan menghadapi kesulitan dan
kemampuan untuk mengatasinya; (2) siapa yang akan mampu mengatasi
kesulitan dan siapa yang akan hancur; (3) siapa yang akan melampaui
harapan harapan atas kinerja dan potensi mereka serta siapa yang akan
gagal; dan (4) siapa yang akan menyerah dan siapa yang akan bertahan.

Ada beberapa pengertian lain mengenai kecerdasan adversitas. Beberapa

ahli lain menyebutkan istilah kecerdasan dengan resilience.

Resilience yang berasal dari bahasa latin yaitu resilire (melompat atau
mundur) adalah konsep yang berhubungan dengan adaptasi positif dalam
menghadapi tantangan. Dalam ilmu perkembangan manusia, resilience
memiliki makna yang luas dan beragam, mencakup kepulihan dari masa
traumatis, mengatasi kegagalan dalam hidup, dan menahan stres agar
dapat berfungsi dengan baik dalam mengerjakan tugas sehari – hari. Dan
yg paling utama, resilience itu berarti pola adaptasi yang positif atau
menunjukkan perkembangan dalam situasi sulit (Masten & Gewirtz,
2006).

Menurut Jackson (2002) resilience adalah kemampuan individu untuk
dapat beradaptasi dengan baik meskipun dihadapkan dengan keadaan
yang sulit. Menurut Papalia & Olds (1998) resilience adalah sikap ulet
dan tahan banting yang dimiliki seseorang ketika dihadapkan dengan
keadaan yang sulit. Berdasarkan uraian dan defenisi beberapa tokoh di
atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan adversitas adalah kemampuan
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yang dimiliki individu untuk dapat mengatasi suatu kesulitan, dengan
karakteristik mampu mengontrol situasi sulit, menganggap sumber –
sumber kesulitan berasal dari luar diri, memiliki tanggung jawab dalam
situasi sulit, mampu membatasi pengaruh situasi sulit dalam aspek
kehidupannya, dan memiliki daya tahan yang baik dalam menghadapi
situasi atau keadaan yang sulit

Menurut Stoltz (2000), kecerdasan adversitas adalah suatu kemampuan

untuk mengubah hambatan menjadi suatu peluang keberhasilan mencapai

tujuan. Kecerdasan adversitas mempengaruhi pengetahuan, kreativitas,

produktivitas, kinerja, usia, motivasi, pengambilan resiko, perbaikan,

energi, vitalitas, stamina, kesehatan, dan kesuksesan dalam pekerjaan

yang dihadapi.

Monti(2003) menyebutkan bahwa, IQ, EQ, AQ, dan SQ merupakan

kecerdasan yang membangun sesorang yang memiliki makna sendiri –

sendiri yang terkait dengan berbagai potensi yang dimiliki individu dan

potensi – potensi tersebut adakalanya bersifat mandiri. Siswa yang

memiliki AQ akan berusaha untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang

diajukan.

Sedangkan menurut Rifameutia (2004:195) adversity dapat dijabarkan

sebagai sebagai kondisi dari ketidakbahagiaan, kesulitan, atau

ketidakberuntungan. Dalam bahasa psikologi kata adversity ini sering

diterjemahkan sebagai tantangan kehidupan. Jadi AQ merupakan

kecerdasan menghadapi keadaan sulit atau kecerdasan dalam menghadapi

tantangan kehidupan.
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Menurut Djati Sutomo (2008) dalam penelitian Dianita (2010). AQ

dipengaruhi oleh beberapadimensi disingkat CORE yaitu Control

(kendali), Origin dan Ownership (asal usul dan pengakuan), Reach

(jangkauan), Endurance (daya tahan). Hal ini juga dibenarkan oleh Stoltz

(2007) Komponen-komponen CO2RE ini akan menentukan kecerdasan

adversity individu secara menyeluruh. Dari keempat dimensi Adversity

quotient yang sudah dijelaskan diatas sekolah kejuruandiharapkan dapat

mencetak tenaga terampil yang siap diterima di lapangan kerja dan di

tengah krisis ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan, peluang untuk

bekerja ternyata masih terbuka lebar. Bagi sekolah kejuruan yang mampu

memberikan ketrampilan dan bersinergi dengan dunia usaha, akan

mempermudah lulusannya menembus dunia

7.1 Dimensi-dimensi Kecerdasan Adversitas

Menurut Soltz (2000: 140) terdapat 4 dimensi yang terdapat dalam
adversity quotient yang disingkat dengan CO2RE yaitu:

1) C = Control (pengendalian diri)
Dengan kendali yang diri yang kuat siswa dapat mengontrol emosi
dan mampu mengolah setiap permasalahan yang dihadapi dengan
baik.Individu dengan AQ tinggi cenderung melakukan pendakian
dan relatif kebal terhadap ketidakberdayaan, sementara orang
dengan AQ lebih rendah cenderung berhenti (quitters) ataupun
berkemah (campers).

2) O2 = Origin and Ownership (asal-usul dan pengakuan diri)
Seorang individu dengan tingkat AQ tinggi cenderung melihat
dengan jujur akar permasalahan/asal-usul masalah dan tidak
menyalahkan orang lain atas kesulitan tersebut. Dengan mengakui
dan mencari tahu terjadinya sebuah kesulitan individu akan lebih
termotivasi untuk mencari jalan keluar terhadap kesulitan tersebut.

3) R = Reach (Jangkauan)
Individu yang memiliki AQ tinggi cenderung bervisi kedepan.
Mereka yang bervisi masa depan akan membatasi masalah yang
dihadapi sehingga tidak merambah ke bidang lain, dengan
kemampuan tersebut mereka akan mampu menjangkau
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masalahnya dan akan lebih mudah mendapatkan jalan keluar untuk
penyelesaian masalah yang dihadapi.

4) E = Endurance (Daya tahan)
Daya tahan yang kuat membuat individu lebih tegar, berani dan
lebih yakin untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.
Daya tahan yang tinggi berpengaruh langsung terhadap motivasi

7.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Adversity Quotient

Stoltz (2007:92) mengindikasikan bahwa adversity quotient mempunyai

kontribusi yang sangat besar karena faktor- faktor kesuksesan yang

tertulis dan memilki dasar ilmiah ini dipengaruhi, kalau bukan

ditentukan, oleh kemampuan pengendalian serta cara kita merespon

kesulitan, faktor- faktor tersebut mencakup semua yang diperlukan untuk

meraih tantangan. Faktor tersebut antara lain:

a. Daya saing menemukan bahwa orangorang yang merespon kesulitan
secara lebih optimis, bisa diramalkan akan bisa bersikap lebih agresif
dan mengambil lebih banyak resiko, sedangkan reaksi yang lebih
pesimis terhadap kesulitan menimbulkan lebih banyak sikap pasif
dan berhati-hati.

b. Kreativitas, Inovasi pada pokonya merupakan tindakan berdasarkan
suatu harapan. Inovasi membutuhkan keyakinan bahwa sesuatu yang
sebelumnya tidak ada dapat menjadi ada. Menurut Joel Barker,
kreativitas juga muncul dari keputusasaan. Oleh karena itu,
kreatifitas menuntut kemampuan untuk mengatasi kesulitan yang
ditimbulkan oleh hal- hal yang tidak pasti. Orang- orang yang tidak
mampu menghadapi kesulitan menjadi tidak mampu bertindak
kreatif.

c. Motivasi dalam sebuah perusahaan farmasi seorang direktur
mengurutkan timnya sesuai dengan motivasi mereka yang terlihat.
Kemudaian mengukur AQ, anggota timnya. tanpa kecuali, baik
berdasarkan pekerjaan harian maupun untuk jangka panjang, mereka
yang AQ-nya tinggi dianggap sebagai orang– orang yang paling
memilki motivasi.

d. Mengambil Resiko, Orang-orang yang merespon kesulitan secara
lebih konstruktif bersedia mengambil lebih banyak resiko. Resiko
merupakan aspek essensial dalam mengambil sebuah tantangan.

e. Perbaikan, perbaikan sangat diperlukan dalam upaya
mempertahankan hidup. Di perlukan perbaikan untuk mencegah
supaya tidak ketinggalan zaman dalam karir dan hubungan-
hubungan dengan orang lain.
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f. Ketekunan, ketekunan adalah inti dari AQ, yaitu sebuah kemampuan
untuk terus-menerus berusaha, bahkan ketika dihadapkan pada
kemunduran-kemunduran atau kegagalan. Jadi AQ menentukan
keuletan yang dibutuhkan untuk bertekun.

g. Belajar, menurut penelitian yang di lakukan oleh Carol Dweck
membuktikan bahwa anakanak dengan respon pesimistis terhadap
kesulitan tidak akan banyak belajar dan berpestasi jka di bandingkan
dengan anakanak yang memilki pola-pola yang lebih optimistis.

Manfaat Adversity Qoutient Menurut Dra. Lilik Aslichati
(dalam http://massofa.wordpress.com), bahwa beberapa manfaat yang
dapat diperoleh dari adversity quotient yaitu:
a. Mampu membuat sebuah paradigma baru yang akan bergeser

pertemuan negatif atau kerugian dalam kesempatan belajar.
b. Meningkatkan manajemen diri, berhenti menyalahkan dan

mengurangi sabotase emosional.
c. . Mengatasi kemunduran yang membuat stres dan miskomunikasi
d. . Meningkatkan kesehatan, kebahagiaan dan kesejahteraan.
e. Meningkatkan pemahaman dan komunikasi dalam tim
f. Meningkatkan daya saing, kreativitas dan kemampuan belajar.

Hal ini dikuatkan oleh Werner (2005) dengan didasarkan pada hasil

penelitiannya mengemukakan bahwa anak yang ulet adalah seorang

perencana, orang yang mampu menyelesaikan masalahnya dan orang

yang mampu memanfaatkan peluang .Seorang individu yang memiliki

kecerdasan menghadapi rintangan diduga akan lebih mudah menjalani

profesi sebagai seorang wirausahawan karena memiliki kemampuan

untuk mengubah hambatan menjadi peluang
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B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan merupakan hasil penelitian terdahulu yang relevan

dijadikan titik tolak penelitian. Peneliti menelaah penelitian terdahulu yang

berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Dengan demikian, peneliti mendapat rujukan pendukung, pelengkap serta

pembanding dalam menyusun skripsi ini sehingga lebih memadai. Penelitian

yang relevan dan selaras dengan judul penelitian “Studi Pebandingan

Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Akuntansi Menggunakan Model

Pembelajaran Resitasi dan Teams Games Tournament (TGT) Dengan

Mempertimbangkan Kecerdasan Adversitas Siswa Kelas X Akuntansi SMK

Negeri 4 Bandar Lampung” dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian yang Relevan
No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Indrawan Muklas
(2016)

Studi Komparatif
Hasil Belajar
Akuntansi Dengan
Menggunakan Model
Pembelajaran TGT
dan NHT Pada Siswa
Kelas XII IPS SMA
Negeri 2 Tulang
Bawang Tengah
Tahun Pelajaran
2015/2016

Terdapat
keefektifan
pembelajaran
menggunakan
model
pembelajaran TGT
yang didapat dari
perolehan rata-rata
hasil belajar siswa
yaitu sebesar 82,
4359

2 Fitri Ratna Sari
(2013)

Perbandingan
“HasilBelajar
Akuntansi
MelaluiModel
Pembelajaran
SAVIdanModel
Pembelajaran
LearningCycle 5E
Dengan
Memperhatikan
Kecerdasan
Adversitas”.

Hasil penelitian
menunjukkan
Penerapan model
pembelajaran
SAVI dan model
pembelajaran
learning
cycle5Edapat
meningkatkan
aktivitasdan hasil
belajarsiswa kelas
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XIIPSdi SMA
Negeri1
KotagajahTahun
Pelajaran
2012/2013.Rata-
ratahasil
belajarmeningkat
sebesar20%.

3 Meli Puspita
(2015)

Studi Perbandingan
Hasil Belajar IPS
Terpadu Dengan
Menggunakan Model
Pembelajaran
Kooperatif  Tipe
Numbered Head
Together (NHT) dan
Think Talk Write
(TTW) dengan
Memperhatikan
Kecerdasan
Adversitas Siswa
SMPN 1 Kasui Tahun
Pelajaran 2014/1015.

Hasil Penelitian
menunjukan hasil
belajar IPS
Terpadu pada
siswa yang
memiliki
kecerdasan
adversitas tinggi
pada kelas
eksperimen dan
kelas kontrol
terdapat
perbedaan. Hal ini
dibuktikan dengan
pengujian
hipotesis kedua
menggunakan
rumus ANAVA
diperoleh thitung

sebesar 6,524
dengan tingkat
signifikansi
diperoleh sebesar
0,000.
Berdasarkan daftar
ttabel dengan Sig.
0.05 dan dk = 17 +
17 – 2 = 32, maka
diperoleh 2,0315
(hasil intervolasi)
engan demikian
thitung > ttabel atau
6,524 > 2,0315,
dengan nilai Sig.
0,000 < 0,05 maka
Ho ditolak dan H1

diterima.
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C. Kerangka Pikir

Mengajar adalah suatu usaha yang sangat kompleks, sehingga sulit

menentukan bagaimana sebenarnya mengajar yang baik. Metode adalah salah

satu alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah suatu

kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah

laku siswa berubah ke arah yang lebih baik (Darsono, 2000: 24).

Di dalam proses pembelajaran terdapat beberapa komponen penting yakni

guru, media belajar, model pembelajaran, kurikulum/standar kompetensi dan

lingkungan belajar. Guru memegang peranan penting dalam proses belajar

mengajar. Proses pembelajaran akan berhasil jika guru dapat mengelola

pembelajaran dengan baik. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat

meningkatkan keberhasilan siswa dalam belajar.

Variabel bebas ( Independent) dalam penelitian ini adalah penerapan model

pembelajaran resitasidan Teams Games Tournament (TGT). Variabel terikat

(dependent) dalam penelitian ini adalah pemahaman siswa. Variabel

moderator dalam penelitian ini adalah kecerdasan adversitas.

Metode pembelajaran merupakan salah satu cara untuk meningkatkan hasil

belajar siswa, pemilihan metode belajar yang tepat dapat memaksimalkan

hasil belajar peserta didik meskipun ada faktor lain yang ikut menentukan.

Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah resitasi dan

Teams Games Tournament (TGT) karena dirasa cocok diterapkan pada siswa

kelas X Akuntansi SMKN 4 Bandar Lampung. Kedua metode tersebut tentu

memiliki perbedaan dalam penerapannya di proses belajar mengajar.
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Metode pembelajaran resitasi atau pemberian tugas memiliki langkah-

langkah yaitu:

1. Fase pemberian tugas

2. Fase pelaksanaan tugas.

3. Fase mempertanggungjawabkan tugas

Dengan adanya pemberian tugas dari guru maka siswa akan mempelajari

kembali materi yang di sampaikan sebelumnya di sekolah dengan

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di luar jam belajar di sekolah.

Hal ini dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang

disampaikan.Sedangkan model pembelajaran TGT Model pembelajaran Team

Games Tournament ini berlandaskan teori Piaget dan Vigotsky (dalam aliran

konstruktivisme). Peserta didik membangun (mengkonstruksi) pengetahuan

berdasarkan pengetahuan awal kemudian memadukannya dengan

pengetahuan dan pengalaman baru yang didapatkannya. Jadi perolehan

pengetahuan ini bukan pemindahan dari guru langsung ke siswa, namun

siswa tersebut yang harus aktif membangun pengetahuannya.Langkah-

langkah dalam model pembelajaran TGT yaitu kegiatan kelompok, turnamen

yang merupakan ajang kompetisi bagi siswa untuk menunjukkan prestasi

mereka dan penghargaan yang menjadi alat ukur keberhasilan kelompok.

Model pembelajaran ini dirasa cocok untuk pelajaran akuntansi karena guru

dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok lalu memberikan tugas

kepada masing-masing kelompok untuk membuat soal dan jawaban mengenai

materi akuntansi lalu memulai game dengan cara salah satu kelompok
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membacakan soal lalu kelompok yang lain menyimak dan menjawab

pertanyaan. Kelompok yang lebih dahulu menjawab dengan benar maka akan

diberi skor nilai. Metode pembelajaran ini mengharuskan siswa aktif dalam

permainan dan tanggap dalam mengerjakan soal atau pertanyaan yang dibuat

oleh kelompok lain.

Stoltz (2000: 140) O2 = Origin and Ownership (asal-usul dan pengakuan

diri), seorang individu dengan tingkat kecerdasan adversitas tinggi cenderung

melihat dengan jujur akar permasalahan/asalusul masalah dan tidak

menyalahkan orang lain atas kesulitan tersebut. Dengan mengakui dan

mencari tahu terjadinya sebuah kesulitan individu akan lebih termotivasi

untuk mencari jalan keluar terhadap kesulitan tersebut.

Mortel (Kusuma, 2004) mengemukakan bahwa kegagalan adalah suatu proses

yang perlu dihargai. Mortel juga berpendapat bahwa kegagalan hanyalah

suatu pengalaman yang akan menghantar seseorang untuk mencoba berusaha

lagi dengan pendekatan yang berbeda.

Desain penelitian ini dirancang untuk mengetahui pengaruh dua model

pembelajaran yaitu metode pembelajaran resitasi dan model pembelajaran

TGT  terhadap pemahaman siswa. ada pengaruh yang berbeda dari adanya

perbedaan perlakuan pada tingkatan kecerdasan adversitas yang berbeda.

Sesuai dengan Nurulhayati dalam Rusman (2014: 203) pembelajaran

kooperatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa

dalam satu kelompok kecil untuk saling berinteraksi. Penggunaan model
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pembelajaran yang koperatif akan membuat siswa aktif belajar maka akan

membuat mereka merasa senang dan tidak merasa bosan belajar dikelas,

dengan penggunaan metode pembelajaran yang semacam ini siswa akan

mudah menerima materi yang diberikan guru, maka akan meningkatkan

keterampilan berpikir kreatif siswa.

Stoltz (2000: 23) bahwa individu yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi

akan mengarahkan segala potensi yang dimilikinya untuk meraih

“kesuksesan”, mereka selalu termotivasi untuk terus berusaha menemukan

peluang-peluang baru. Mereka akan memaksimalkan kemampuannya untuk

mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk mencari informasi serta

memanfaatkan setiap peluang yang tersedia. Semakin besar kecerdasan

adversitas yang dimiliki seseorang, maka ia akan semakin kuatuntuk bertahan

menghadapi kesulitan dan terus berkembang siswa dapat menyerap materi

yang disampaikan oleh guru apabila metodepembelajaran yang digunakan

cocok atau sesuai dengan materi pelajaran dan sesuai dengan tingkat

kecerdasan adversitas dari masing-masing siswa.
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan paradigma penelitian

sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

D. Hipotesis

1. Ada perbedaan pemahaman siswa pada mata pelajaran akuntansi yang

pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran resitasi dengan

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TGT.

2. Hasil belajar mata pelajaran Akuntansi yang pembelajarannya

menggunakan metode belajar resitasi lebih tinggi dibandingkan dengan

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TGT bagi

siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi.

3. Hasil belajar mata pelajaran Akuntansi yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran resitasi lebih tinggi dibandingkan

Metode
Pembelajaran

Resitasi

TGT

Kecerdasan
Adversitas

- Climber
- Quitters

Kecerdasan
Adversias

- Climber
- Quitters

Pemahaman
Siswa
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dengan yang pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran TGT

bagi siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah.

4. Ada keterkaitan atau interaksi antara penggunaan model pembelajaran

dengan kecerdasan adversitas yang dimiliki siswa terhadap pemahaman

siswa pada mata pelajaran akuntansi.



III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah

dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau lmu. Jadi metode penelitian

adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian eksperimen dengan pendekatan komparatif. Penelitian eksperimen

adalah suatu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan

tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan.(Sugiyono

2012:107).

Sedangkan metode penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang

membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih pada dua atau lebih

sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2013: 57).

Analisis komparatif dilakukan dengan cara membandingkan antara teori satu

dengan teori lain dan hasil penelitian satu dengan yang lain. Melelui

komparatif ini peneliti dapat memadukan antara teori satu dengan teori yang

lain, atau mereduksi bila dipandang terlalu luas (Sugiono, 2012 : 93).

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai

yaitu mengetahui perbedaan suatuvariabel, yaitu peningkatan pemahaman

siswa pada pelajaran akuntansi dengan perlakuan yang berbeda.
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1. Desain Penelitian

penelitian ini bersifat eksperimental semu (quasi experimental design)

dengan pola treatment by level design. Penelitian eksperimen dapat

diartikan sebagai penelitian yang mendekati eksperimen atau eksperimen

semu. Menurut Sukardi (2003: 16) penelitian ini banyak digunakan

dibidang ilmu pendidikan atau penelitian lain dengan subjek yang diteliti

adalah manusia. Pola treatment by level design digunakan untuk variabel

moderator (kecerdasan adversitas) karena dalam hal ini hanya model

pembelajaran yang diberi perlakuan terhadap tingkat pemahaman siswa.

Gambar. 2 Desain Penelitian
Metode

Pembelajaran

Kecerdasan Adversitas

Variabel Eksperimen

Resitasi

Variabel Kontrol

TGT

Climber
Pemahaman Siswa Pemahaman

Siswa

Quitter Pemahaman Siswa Pemahaman
Siswa
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2. Prosedur Penelitian

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

penelitian. Adapun prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pra Penelitian

Kegiatan yang dilakukan pada pra penelitian adalah sebagai berikut:

1) Mengajukan surat izin penelitian pendahuluan ke sekolah.

2) Melakukan observasi pendahuluan ke sekolah untuk mengetahui

jumlah dan keadaan kelas yang akan menjadi populasi dan sampel

penelitian.

3) Melakukan wawancara kepada guru mata pelajaran untuk

mendapatkan informasi mengenai sistem pembelajaran yang

diterapkan di kelas X Akuntansi yang akan diteliti.

4) Mendapatkan populasi penelitian dan menetapkan sampel

penelitian untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol

5) Memberikan perlakuan yang berbeda antara kelas eksperimen dan

kelas kontrol. Pada kelas eksperimen peneliti menerapkan model

resitasi dan pada kelas kontrol peneliti menerapkan metode Teams

Games Tournament (TGT).

b. Pelaksanaan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyebarkan kuisioner

untuk mendapatkan data mengenai tingkat kecerdasan adversitas yang

dimiliki oleh setiap siswa.
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B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2012:117).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Akuntasi di

SMKN 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017 yang berjumlah 365

siswa.

Tabel 3. Jumlah Angka Kelas
NO Nama Kelas Jumlah Siswa

1 X Akuntansi 1 36
2 X Akuntansi 2 38
3 X Akuntansi3 34
4 X Akuntansi4 35
5 X Akuntansi5 39
6 X Akuntansi6 40
7 X Akuntansi7 39
8 X Akuntansi8 34
9 X Akuntansi9 32
10 X Akuntansi10 38

Jumlah 365

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah populasi dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014: 118). Teknik sampling yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik cluster random samping.

Teknik ini memilih sampel bukan didasarkan individual, tetapi lebih

didasarkan pada kelompok, daerah, atau kelompok subyek yang secara

alami berkumpul bersama.

(Sukardi, 2003: 61).
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Sampel penelitian ini diambil dari populasi sebanyak 10 kelas, yaitu X

Akuntansi 1, X Akuntansi 2, X Akuntansi 3, X Akuntansi 4, X Akuntansi

5, X Akuntansi 6, X Akuntansi 7, X Akuntansi 8, X Akuntansi 9 dan X

Akuntansi 10.. Berdasarkan teknik cluster random sampling dipeoleh kelas

X Akuntansi 8 dan X Akuntansi 9 sebagai sampel, kemudian kedua kelas

tersebut di undi untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Hasil dari pengundian tersebut didapat yaitu kelas X Akuntansi 8 sebagai

kelas eksperimen terdiri dari 34 siswa dan kelas X Akuntansi 9 sebagai

kelas kontrol yang terdiri dari 32 siswa dan jumlah dari keseluruhan siswa

yang diteliti yaitu 66 siswa.

C. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari seseorang,

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh

peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013::

61). Variabel mempunyai tiga ciri, yaitu: mempunyai varians nilai,

membedakan satu obyek dengan obyek yang lain dalam satu populasi dan

dapat diukur (Widoyoko dalam Sudaryono dkk, 2013: 22).

Penelitian ini menggunakan tiga variabel, yaitu variabel bebas (independent),

variabel terikat (dependent) dan variabel moderator (moderatoring variable)
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1. Variabel Independen atau Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi

sebab perubahanya atau timbulnya variabel dependen (terikat) yang

dilambangkan dengan X. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas

yaitu model pembelajaran tipe resitasi sabagai kelas eksperimen

dilambangkan dengan X1, dan model pembelajaran tipe Teams Games

Tournament (TGT) sebagai kelas kontrol dilambangkan dengan X2.

2. Variablel Dependen atau Variabel Terikat

Variabel terikat yang dilambangkan dengan Y merupakan variabel yang

akan diukur untuk mengetahui adanya pengaruh lain, sehingga sering

disebut dengan variabel output. Pada penelitian ini, variabel terikatnya

adalah pemahaman siswa pada mata pelajaran akuntansi (Y).

3. Variabel Modertor

Variabel moderator dalam penelitian ini adalah kecerdasan adversitas

D. Devinisi Konseptual Variabel

1. Pemahaman siswa

Pengertian pemahaman siswa dapat di urai dari kata “Faham” yang

memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran. Disini ada

pengertian tentang pemahaman yaitu: kemampuan memahami arti suatu

bahan pelajaran, seperti menafsirkan, menjelaskan meringkas atau

merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini lebih tinggi dari pada

pengetahuan.
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2. Metode Pembelajaran Resitasi

Metode resitasi adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan

memberikan tugas kepada siswa untuk dikerjakan diluar jadwal sekolah

dalam rentangan waktu tertentu dan hasilnya harus dipertanggungjawabkan

kepada guru. Jadi metode resitasi adalah suatu cara atau jalan untuk

mengkaji bahan pelajaran dengan guru memberikan tugas kepada siswa,

tugas itu tidak harus dikerjakan di dalam kelas, boleh dikerjakan diluar

kelas seperti di rumah, perpustakaan, laboratorium, atau ditempat lain.

3. Model Pembelajaran Teams Games Tournament (TGT)

Model pembelajaran TGT merupakan salah satu tipe model pembelajaran

kooperatif. Suatu model pembelajaran oleh guru dan diakhiri dengan

memberikan sejumlah pertanyaan kepada siswa. Setelah itu siswa pindah

ke kelompok masing-masing untuk mendiskusikan dan menyelesaikan

pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang diberikan guru. Sebagai

ganti tes tertulis siswa akan bertemu di meja turnamen.

4. Kecerdasan Adversitas

Kecerdasan adversitas (AQ) merupakan kemampuan yang dimiliki oleh

individu untuk bertahan atau menyerah dalam menghadapi masalah

hidupnya. Individu dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan tingkat kecerdasan

adversitas yang dimilikinya yaitu individu yang memiliki tingkat

kecerdasan adversitas tinggi (climber), sedang (camper) dan rendah

(quitter). Karena untuk melihat perbedaan yang signifikan maka hanya
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menggunakan individu yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi

(climber) dan yang memiliki kecerdasan adversitas rendah (quitter).

Cara menghitungnya adalah dengan menggunakan formula CO2RE.C

merupakan singkatan dari “control” atau kendali, O2 merupakan singkatan

dari “origin” (asal-usul) dan “ownership” (pengakuan), R merupakan

singkatan dari “reach” (jangkauan) dan E merupakan singkatan dari

“endurance” (daya tahan). Cara menghitungnya adalah terlebih dahulu

menjumlahkan skor demensiO2, setelah mendapatkan hasilnya kemudian

diikuti dengan menambahkan skor dimensi C, R, dan E. Tes ini telah di uji

coba oleh lebih dari 7500 orang di seluruh dunia dengan berbagai macam

karir, usia, ras dan kebudayaan.

E. Definisi Operasional Variabel

Tabel 4. Definisi Operasional Variabel

Variabel Indikator Pengukuran Skala

Hasil Belajar
Akuntansi

Hasil Tes Akuntansi Tingkat
besarnya hasil
tes mata
pelajaran
akuntansi

Interval

Kecerdasan
Adversitas

 Control (Kendali)
Kontrol diri siswa
saat merasakan
adanya kesulitan

 Origin (asal usul)
dan Ownership
(pengukuran)
Or : Pengakuan
terhadap asal usul

Tingkat
besanya hasil
angket
kecerdasan
adersitas
siswa pada
mata
pelajaran
Akuntansi

Interval
(Semantic
Diferencial
)
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adanya kesulitan

Ow : Pengakuan
terhadap terjadinya
kesulitan

 Endurance (Daya
Tahan)
Pengakuan siswa
akan sejauh mana
kesulitan dianggap
dapat menjangkau
kebagian – bagian
lain dari kehidupan

 Reach (Jangkauan)
Anggapan siswa
akan beberapa
peristiwa kesulitan
itu akan
berlangsung

Berapa lamakah
anggapan penyebab
kesulitan itu akan
berlangsung
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F. Kisi – Kisi Instrumen

Instrument penelitian berupa tes berbentuk pilihan ganda yang terdiri dari 5

pilihan jawaban yaitu A, B, C, D dan E.  Jawaban benar diberi skor 1 dan

jawaban yang salah diberi skor 0. Macam tes dibuat dari yang mudah ke yang

sulit untuk dapat menerapkan pemahaman yang runtut.

Tipe soal tes ini mengarah pada ranah kognitif Taksonomi Bloom dan

Kathwohl dalam Riyanto (2012 : 17) Pengetahuan mengingat (menghafal)

sebagai (C1), Pemahaman (menginterprestasikan) sebagai (C2). Aplikasi

(menggunakan konsep untuk memecahkan suatu masalah) sebagai (C3),

Analisis (menjabarkan suatu konsep) sebagai (C4), Sintesis (menggabungkan

bagian-bagian konsep menjadi suatu konsep utuh) sebagai (C5). Evaluasi

(membandingkan nilai – nilai, ide, metode,dsb).

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi langsung

Observasi dilakukan pada saat melakukan penelitian pendahuluan.

Observasi langsung ini dilakukan untuk mendapatkan informasi

mengenai kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SMK Negeri

4 Bandar Lampung dan kondisi sekolah yang akan diteliti oleh

peneliti.
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2) Wawancara

Wawancara dilakukan secara terbuka atau wawancara tidak terstruktur

digunakan dalam penelitian pendahuluan. Pada penelitian

pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang

berbagai isu atau permasalahan yang ada dengan mewawancarai guru

mata pelajaran akuntansi.

3) Teknik Tes

Teknik tes digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya

mengevaluasi hasil proses. Tes adalah suatu cara untuk mengadakan

penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang

harus dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak sehingga

menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak

tersebut yang dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak

lain atau nilai standar yang telah ditetapkan.

Penelitian ini menggunakan pre test dan post test. Tujuan pre

testadalah untuk mengetahui sampai dimana penguasaan obyek

terhadap bahan pengajaran yang akan diteliti, dan tujuan post test

adalah untuk mengetahui sampai dimana pencapaian siswa terhadap

bahan pembelajaran setelah mengalami suatu kegiatan belajar.

4) Angket (Kuesioner)

Arikunto (2013: 151) mengungkapkan bahwa kuesioner adalah

sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh

informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau

hal-hal yang ia ketahui. Dalam penelitian ini kuesioner digunakan
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untuk mendapatkan data tentang kecerdasan adversitas yang dimiliki

setiap siswa. Kuesioner tersebut bernama Adversity Response Profile

Test yang sudah teruji kevalidannya. Kuesioner ini berjumlah 30 item

peristiwa yang terdiri dari 2 pertanyaan pada setiap peristiwa, jadi

terdapat 60 pertayaan. Pengukurannya menggunakan skala interval

dengan skor 1-5 (Paul G. Stolz, 2007 : 120-131).

H. Uji Persyaratan Instrumen

Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka peneliti harus memiliki alat

instrumen yang baik. Sebuah instrumen dapat dikatakan baik sebagai alat

ukur jika memenuhi dua syarat, yaitu memiliki validitas dan reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas adalah suatu yang menunjukkan tingkat kevalidan dan aeaslian

suatu instrumen (Arikunto, 2009: 160). Untuk menghitung validitas

instrumen digunakan dua rumus yanitu rumus Korelasi Point Biseral

untuk menghitung bentuk instrumen tes pilihan jamak dan rumus Korelasi

Product Moment untuk menghitung bentuk instrumen tes uraian bebas.

a. Rumus Korelasi Point Biseral

= −
Keterangan:

= koefisien korelasi biseral.

= rerata skor dari subjek yang menjawab betul bagi item

yang dicari validitasnya.
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= rerata skor total.

= standar deviasi dari skor total.

= proporsi siswa yang menjawab benar dibagi jumlah

seluruh siswa.

= proporsi siswa yang menjawab salah. ( = 1 − )
(Purnomo, 2015: 137)

b. Rumus Korelasi Product Moment

= ∑ − (∑ )(∑ )[ ∑ − (∑ ) ] [ ∑ − (∑ ) ]
Keterangan:

= koefisien korelasi.

= Skor masing-masing butir soal.

= skor total responden

(Purnomo, 2015: 139)

Hasil perhitungan uji validitas hasil belajar siswa dari 20 sampel

yang mengerjakan soal pilihan ganda sebanyak 35

Tabel 5. Kriteria Validitas Butiran Soal
No Koofesien Korelasi Interpretasi
1 0,800 ≤ rxy ≤ 1,00 Validitas Sangat Tinggi
2 0,600 ≤ rxy ≤ 0,800 Validitas Tinggi
3 0,400 ≤ rxy ≤ 0,600 Validitas Sedang
4 0,200 ≤ rxy ≤ 0,400 Validitas Rendah
5 0,000 ≤ rxy ≤ 0,200 Validitas Sangat Rendah
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Berdasarkan uji validitas menggunakan Microsoft excel dari 40 soal yang

tidak valid yaitu item soal nomor 6, 7, 15 dan 20. Item soal yang tidak

valid di drop/dibuang.

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat

memberi hasil yang tetap. Jika hasilnya berubah-ubah, maka perubahan

yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Penelitian ini menggunakan

rumus alpha cronbach untuk menguji tingkat reliabilitas.

Rumus cronbach alpha sebagai berikut:

= ( ) ( ( ))

Keterangan:

r11 = Reliabilitas tes secara keseluruhan
M   = Mean atau rerata skor total
N    = Banyaknya item
S     = Standar deviasi dari tes
(Arikunto, 2013: 117)

Sedangkan untuk mengukur angket menggunakan rumus alpha, sebagai

berikut:

= ( ) { 1 -
∑

}

Keterangan:

r11      =  Reliabilitas instrumen

n          =  Banyaknya butir soal
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∑ =  Jumlah varians butir soal

=  Varians total

Tabel 6. Tingkat Besarnya Reliabilitas
No Besar Nilai r Interpretasi
1 Antara 0,80 sampai 1,00 Sangat Tinggi
2 Antara 0,60 sampai 0, 799 Tinggi
3 Antara 0,40 sampai 0,599 Cukup
4 Antara 0,20 sampai 0,399 Rendah
5 Antara 0,00 sampai 0, 199 Sangat Rendah

(Arikunto, 2013: 235)

Berdasarkan uji reliabilitas menggunakan KR-21 diperoleh hasil

rhitung>rtabel yaitu

Hasil perhitungan uji reliabillitas soal tes menggunakan bantuan

aplikasi komputer dan diperoleh hasil reliabillitas soal bentuk pilihan

ganda adalah sebesar 0, 952 berarti soal tersebut tergolong soal yang

memiliki tingkat reliabillitas sangat tinggi.

3. Taraf Kesukaran

Taraft kesukaran merupakan alat analisis instrumen soal. Soal yang dibuat

sebagai instrumen diidentifikasi terlebih dahulu apakah soal yang

diberikan merupakan soal yang baik, kurang baik dan soal yang jelek

sehingga dengan menganalisis soal diperoleh informasi tentang kejelekan

sebuah soal dan petunjuk untuk mengadakan perbaikan

( Arikunto, 2007: 207).

Reliability Statistics

.952 40

Cronbach's
Alpha N of Items
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Untuk menguji taraf kesukaran soal yang digunakan dalam penelitian ini

digunakan rumus:

P =

Keterangan:

P = indeks kesukaran
B = banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar
JS = jumlah seluruh siswa yang mengikuti tes
(Arikunto, 2007: 208)

Berdasarkan perhitungan taraf kesukaran soal akuntansi siswa

menggunakan Microsoft excel dari 40 item soal yang tergolong sedang

terdapat 24 soal, dan item soal yang mudah terdapat 16 soal.

4. Daya Beda

Daya beda adalah kemampuan soal membedakan antara siswa yang pandai

(berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang pandai (berkemampuan

rendah). Untuk mencari daya beda soal digunakan rumus:

D = - = PA – PB

Keterangan:

J = Jumlah peserta tes

JA = Banyaknya kelompok atas

JB = Banyaknya kelompok bawah

BA = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan

benar
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BB = Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar (ingat P

sebagai indeks kesukaran)

PB = = Profesi peserta kelompok bawah yang menjawab benar.

Kualifikasi Daya Pembeda:

D = 0,00 – 0,20 = Jelek

D = 0,20 – 0,40 = Cukup

D = 0,40 – 0,70 = Baik

D = 0,70 – 1,00 = Baik sekali.

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

mempunyai nilai D negatif sebaiknya dibuang saja.

(Arikunto, 2008: 218).

Tabel 7.Daya Beda
Jelek Cukup Baik
6,7,20 3,4,10,14,15,16,19,21,25,27

32,33,34,37
1,2,5,8,9,11,12,13
17,18,22,23,24,26
28,29,30,31,35,36
38,39,40

I. Uji Persyaratan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan statistik parametrik. Dalam penggunaan statistik

ini, data yang diperoleh dalam penelitian harus memenuhi syarat berdistribusi

normal dan homogen, sehingga perlu uji terlebih dahulu yang berupa uji

normalitas dan uji homogenitas.
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1. Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji Kolmogrof Smirnov , rumusnya yaitu:

Dhitung = maksimumF0(X) – SN (X)

Keterangan :

F0(X) : Distribusi frekuensi kumulatif teoritis

SN(X) : Distribusi frekuensi kumulatif skor observasi

Langkah-langkah perhitungan uji normalitas kolomogrof-smirnov
(Purwanto, 2011: 164) adalah sebagai berikut:

1) Menghitung F0(X) – SN (X)
2) Menghitung tabel α = 0,05
3) Keputusan

Adapun kriteria pengujian sebagai berikut.

Dhitung<Dtabel, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Untuk pengujian normalitas, peneliti menggunakan bantuan program

aplikasi computer yaitu SPSS 15,0.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data sampel

yang diambil dari populasi yang memiliki varians yang homogen atau

tidak. Pada penelitian ini digunakan uji Levene. Pengujian hipotesis yaitu :

H0 : = = ⋯ = (data homogen)

H1 : paling sedikit ada satu yang tidak sama

Statistik uji :
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n = jumlah observasi

k = banyaknya kelompok

Zij = Yij - Yi.

Zi = median data pada kelompok ke-i

Z.. = median untuk keseluruhan data

Jadi Ho ditolak jika ),1,( kNkFW   .

J. Teknik Analisis Data

1. Analisis Tabel

Untuk mengetahui tingkat kecerdasan adversitas (AQ) digunakan kriteria

menurut Paul G. Stoltz sebagai berikut:

Tabel 8.Kriteria Kecerdasan Adversitas
No Kategori Rentang nilai
1 Climber (tinggi) ≥ 166
2 Camper (sedang) 134-165
3 Quitter (rendah) < 134
Jumlah

2. Analisis Uji Hipotesis

1) Analisis Varians Dua Jalan

Penelitian ini menggunakan Anava Dua Jalan. untuk mengetahui

tingkat signifikansi perbedaan dua model pembelajaran serta perbedaan

tingkat kecerdasan adversitas siswa terhadap mata pelajaran akuntansi

dan untuk mengetahui keterkaitan antara model pembelajaran dengan

kecerdasan. Anava atau analisis dua jalan yaitu sebuah teknik

inferensial yang digunakan untuk menguji rata-rata nilai. Anava

memilikibeberapa kegunaan antara lain untuk mengetahui antar
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variabel manakan yang mempunyai perbedaan secara signifikan dan

variabel-variabel manakah yang berinteraksi satu sama lain.

Tabel 9. Rumus Unsur Persiapan Anava Dua Jalan.
Sumber
Variasi Jumlah Kuadrat (JK) Db MK

Antara A = (∑ ) − (∑ ) A – 1 (2)

Antara B = (∑ )
− (∑ ) B – 1 (2)

Antara AB = (∑ )
− (∑ )− −

( )( )
(4)

Interaksi
Dalam (d)

( ) = − − −−−
Total (T) = − (∑ ) N – 1 (49)

Keterangan:

= jumlah kuadrat nilai total
= jumlah kuadrat variabel A
= jumlah kuadrat variabel B
= jumlah kuadrat interaksi antara variabel A dengan

variabel B( ) = jumlah kuadrat dalam
= mean kuadrat variabel A
= mean kuadrat variabel B
= mean kuadrat interaksi anatara variabel A dengan

variabel B
= harga untuk variabel A
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= harga untuk variabel B
= harga untuk variabel A dengan variabel B

(Arikunto, 2013: 409)

2) T-test Dua Sampel Independen

Dalam penelitian ini pengujian hipotesis komparatif dua sampel

independen menggunakan rumus t-test digunakan untuk menguji

hipotesis 2 dan 3 yaitu untuk mengetahui keefektifan antara metode

pembelajaran resitasi dengan metode pembelajaran TGT pada siswa

yang memiliki AQ tinggi dan rendah.

Uji lanjut t-test digunakan untuk mengetahui mana diantara dua

kelompok sampel yang berbeda secara signifikan. Terdapat beberapa

rumus t-test yang dapat digunakan untuk pengujian dua sampel

independen tersebut , yaitu :

1. Saparated Varian

t =

2. Polled Varian

t = ( ) ( )
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Keterangan :
X1 = rata – rata hasil belajar siswa dalam pembelajaran

Akuntansi yang diajar menggunakan model pembelajaran
resitasi

X2 = rata – rata hasil belajar siswa dalam pembelajaran
Akuntansi yang diajar menggunakan model
pembelajaranTeams Games Tournament (TGT)

S1
2= varian total kelompok 1

S2
2= varian total kelompok 2

n1 = banyaknya sampai kelompok 1
n2 = banyaknya sampai kelompok 2
(Sugiyono, 2015: 273).

Beberapa kriteria untuk memilih dalam penggunaan kedua rumus

diatas, yaitu:

a) Bila = , varian homogen ( = ), dapat digunakan rumus

t-test baik untuk Seperated maupun Polled Varian dengan= + − 2.

b) Bila ≠ , varian homogen ( = ), dapat digunakan rumus

t-test Polled Varian dengan = + − 2.

c) Bila = , varian tidak homogen ( ≠ ), dapat digunakan

rumus t-test baik untuk Seperated maupun Polled Varian dengan= − 1 atau = − 1.

d) Bila ≠ , varian tidak homogen ( ≠ ), dapat digunakan

rumus t-test SeparatedVarian. Harga t sebagai pengganti t-tabel

dihitung dari selsih harga t-tabeldengan = − 1 dan =− 1 dibagi dua kemudian ditambahkan harga t yang terkecil.

(Sugiyono, 2014: 272 – 273)
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K. Pengujian Hipotesis

Rumusan Hipotesis 1 Menggunakan Rumus Anava

Ho : tidak ada perbedaan pemahaman siswa pada mata pelajaran

akuntansi yang pembelajarannya menggunakan metode pembelajaran

resitasi dengan yang pembelajarannya menggunakan model

pembelajaran TGT.

Ha : ada perbedaan pemahaman siswa pada mata pelajaran akuntansi

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran resitasi

dengan yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

TGT.

Rumusan Hipotesis 2  Menggunakan Rumus T-Test:

Ho : Hasil belajar mata pelajaran akuntansi yang pembelajarannya

menggunakan metode belajar resitasi lebih baik dibandingkan dengan

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TGT bagi

siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah.

Ha : Hasil belajar mata pelajaran akuntansi yang pembelajarannya

menggunakan metode pembelajaran TGT lebih baik dibandingkan

dengan yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

resitasi bagi siswa yang memiliki kecerdasan adversitas rendah.
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Rumusan Masalah 3 Menggunakan Rumus T-Test:

Ho : Hasil belajar mata pelajaran akuntansi yang pembelajarannya

menggunakan metode belajar resitasi lebih baik dibandingkan dengan

yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TGT bagi

siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi.

Ha : Hasil belajar mata pelajaran Akuntansi yang pembelajarannya

menggunakan metode pembelajaran TGT lebih baik dibandingkan

dengan yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

resitasi bagi siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi.

RumusanMasalah 4 Menggunakan Rumus ANAVA

Ho : tidak ada keterkaitan antarapenggunaan metode pembelajaran

dengan kecerdasan adversitas terhadap pemahaman siswa.

Ha : ada keterkaitan antarapenggunaan metode pembelajaran dengan

kecerdasan adversitas terhadap pemahaman siswa.

Adapun kriteria pengujian hipotesis adalah:

Tolah Ho apabila Fhitung >Ftabel ; thitung> ttabel

Terima Ho apabila Fhitung < Ftabel ; thitung<ttabel

Hipotesis 1 dan 4 menggunakan rumus analisis varians dua jalan.

Hipotesis 2 dan 3 menggunakan rumus t-test dua sampel independen.

Pengujian hipotesis kedua rumus tersebut peneliti menggunakan bantuan

program komputer yaitu dengan SPSS 25.0.



V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan

sebagai berikut.

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

menggunakan model pembelajaran resitasi dengan siswa yang pembelajarannya

menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT). Hal ini dapat

dibuktikan setelah dilakukan pengujian hipotesis yang menyebutkan adanya perbedaan

kedua model dengan kata lain, bahwa perbedaan hasil belajar siswa dapat terjadi karena

adanya penggunaan model pembelajaran yang berbeda untuk kelas eksperimen dan

kontrol.

2. Rata-rata hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

resitasi lebih tinggi dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) bagi siswa yang memiliki kecerdasan

adversitas tinggi. Hal ini dapat dibuktikan setelah dilakukannya pengujian hipotesis yang

menyatakan hasil belajar siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi menggunakan

model pembelajaran resitasi hasilnya lebih efektif dibandingkan Teams Games

Tournament (TGT).
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3. Rata-rata hasil belajar siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran

resitasi lebih rendah dibandingkan dengan pembelajaran yang menggunakan model

pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) bagi siswa yang memiliki kecerdasan

adversitas rendah. Hal ini dapat di buktikan setelah dilakukannya pengujian hipotesis

yang menyatakan hasil belajar siswa yang memiliki kecerdasan adversitas tinggi

menggunakan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) hasilnya lebih

efektif dibandingkan resitasi.

4. Ada interaksi antara model pembelajaran dengan kecerdasan adversitas yang dimiliki

siswa terhadap pemahaman atau hasil belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi

Hal ini dapat dibuktikan setelah dilakukan pengujian hipotesis yang menyatakan ada

pengaruh bersama atau joint effect antara model pembelajaran dengan kecerdasan

adversitas yang dimiliki siswa terhadap pemahaman atau hasil belajar siswa pada mata

pelajaran akuntansi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian penulis menyarankan.

1. Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan oleh banyak factor. Salah satunya adalah

factor penggunaan model pembelajaran. Untuk itu, hendaknya guru dapat memilih dan

menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan agar

tujuan khusus pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Sebagai alternative dalam

pembelajaran guru dapat menerapkan model pembelajaran resitasi dan Teams Games

Tournament (TGT) pada mata pelajaran akuntansi, agar siswa dapat terlibat dengan baik

dalam proses pembelajaran.
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2. Dalam proses pembelajaran siswa diharapkan dapat bekerjasama dengan siswa yang lain,

sehingga siswa yang memiliki tingkat kecerdasan adversitas tinggi dapat memotivasi

siswa yang memiliki tingkat kecerdasan adversitas rendah.

3. Sebaiknya, jika siswa memiliki kecerdasan adversitas rendah dalam pembelajaran dapat

menerapkan model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT), agar dapat

bekerjasama satu sama lain.

4. Pihak sekolah seyogyanya memberikan dukungan sepenuhnya pada penerapan model

pembelajaran Resitasi dan Teams Games Tournament (TGT) sehingga tujuan

pembelajaran dapat tercapai.
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