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ABSTRACT

DIFFERENCE RESULT OF INTRODUCTORY FINANCIAL ACCOUNTING OF
STUDENT LEARNING BETWEEN THE STAD AND CTL COOPERATIVE

LEARNING AND EARLY ABILITY AT CLASS OF XI AK SMKN 1 BANDAR
LAMPUNG IN 2016/2017

By

Wirawan Dwiatmanto

The problems of this research are the form of (1) whether there is mean difference of
introductory financial accounting result of student learning with the stad and CTL cooperative
learning? (2) whether there is mean difference of cost accounting result of student learning with
paying attention to early ability? (3) whether there is interaction between learning method with
the student early ability?
Method of Quasy experiment was used to proving the research problems by giving treatment at
two different class. One class by the STAD learning and the other one class by the CTL learning
with paying attention to student early ability. The experiment and analysis design that was
conducted is 2x3 with two way Variant analyse designedly factorial and effectiveness. Result of
the research indicate that (1) there are mean difference of introductory financial accounting result
of student learning with the stad and CTL cooperative learning, (2) there are mean difference of
cost accounting result of student learning based on paying attention to ability of early student, (3)
there are interaction between learning method with the student early ability for effected to cost
accounting result of student learning. The conclution to inferential analysis indicated that (1)
there are mean difference of introductory financial accounting result of student learning with the
stad and CTL cooperative learning by paying attention to student early ability.

Keyword : STAD learning, CTL learning Introduction to accounting and finance.



ABSTRAK

PERBEDAAN HASIL BELAJAR PENGANTAR AKUNTANSI DAN KEUANGAN
DENGAN MENGGUNAKAN MODEL TIPE STAD

DAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) PADA SISWA KELAS XI
AK SMK NEGERI 1 BANDAR LAMPUNG

TAHUN 2016 - 2017

Oleh
Wirawan Dwiatmanto

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berupa (1) apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang
dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran CTL, (2) apakah ada
perbedaan hasil belajar siswa dengan tingkat kemampuan awal, (3) apakah ada interaksi antara metode
pembelajaran yang digunakan dengan tingkat kemampuan awal siswa. Metode yang digunakan yaitu
eksperimen semu dengan memberikan perlakuan pada dua kelas yang berbeda.  Satu kelas menggunakan
pembelajaran STAD dan satu kelas lainnya menggunakan CTL dengan memperhatikan kemampuan awal
siswa.  Rancangan yang digunakan yaitu 2 x 3 dan analisis data menggunakan Varian dua jalur dengan
disain faktorial dan analisis efektivitas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat perbedaan rata-
rata hasil belajar siswa yang menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran
CTL, (2) terdapat perbedaan hasil belajar siswa dengan tingkat kemampuan awal, (3) terdapat interaksi
antara metode yang digunakan dan tingkat kemampuan awal siswa dalam mempengaruhi prestasi belajar..
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang
menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran CTL dengan memperhatikan
kemampuan awal siswa.

Kata Kunci : pembelajaran STAD dan pembelajaran CTL pengantar akuntansi dan keuangan
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah 

Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi. Dalam 

rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan 

zaman, telah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia.  Agar dapat bersaing dalam menghadapi persaingan global, beberapa upaya yang 

dilakukan antara lain penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku, pengadaan alat 

pelajaran, pelatihan penulisan buku, peningkatan kualitas guru dan perbaikan sarana dan 

prasarana sekolah.  Hal ini termasuk di dalamnya penguasaan tentang informasi dan 

teknologi (IT) yang harus di kuasai oleh semua guru bidang studi di sekolah.  Upaya 

tersebut diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan nasional yang diarahkan pada 

perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri dan 

bertanggung jawab, akan menjadi lebih baik sehingga mampu bersaing dan siap 

manghadapi era globalisasi saat ini.  Guru diharapkan dapat memberikan pengalaman-

pengalaman yang baik dalam proses pendidikan sehingga pada anak didik akan tumbuh 

minat dan termotivasi, dan jangan sampai anak didik beranggapan pengantar akuntansi dan 

keuangan itu membosankan.  

Di SMK Negeri 1 Bandar Lampung mata pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan   

adalah mata pelajaran produktif yang diberikan pada siswa kelas XI di jurusan Akuntansi 



 

2 
 

kelompok Bisnis dan Menejemen, dengan alokasi waktu 2 x 45 menit dalam satu 

minggunya.  Hal ini ditujukan untuk membekali siswa tentang ilmu akuntansi secara umum 

dan akuntansi secara khusus.  Karena mata pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan 

diberikan kepada siswa setelah siswa berhasil menyelesaikan mata pelajaran dasar-dasar 

akuntansi yang diberikan di kelas X dan pengantar akuntansi keuangan yang diberikan di 

kelas XI.  Dengan mempelajari mata pelajaran akuntansi secara matang, siswa diharapkan 

setelah mereka lulus dapat bekerja dengan baik karena telah menguasai kompetensi 

akuntansi yang akan mereka terapkan di dunia kerja. 

Guru-guru yang mengajar mata pelajaran dasar-dasar akuntansi, akuntansi keuangan 

maupun pengantar akuntansi dan keuangan adalah guru-guru yang memang berkompeten di 

bidang akuntansi.  Sebagian besar guru-guru tersebut adalah lulusan atau alumni dari 

juruasan pendidikan akuntansi dan pendidikan ekonomi, juga telah mengikuti diklat-diklat 

yang diadakan di daerah maupun nasional. 

Metode mengajar yang digunakan oleh guru-guru akuntansi di SMK Negeri 1 Bandar 

Lampung  juga akan menyesuaikan dengan keadaan dan situasi siswa dan tempat siswa 

melaksanakan praktek lapangan maupun tempat dimana siswa bekerja setelah mereka lulus 

sekolah. Karena siswa diharapkan setelah mereka lulus maka mereka akan mendapat 

pekerjaan yang sesuai dengan jurusan dan keahlian mereka serta dapat bersaing dengan 

lulusan sekolah-sekolah kejuruan lainnya. 

Materi akuntansi pada umumnya dan mata pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan 

pada khususnya harus sudah dikembangkan oleh guru, sehingga materi tersebut menjadi 

menarik, sebab mata pelajaran akuntansi tidak dapat dipelajari dengan menghafal dan 
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memahami konsep saja akan tetapi diperlukan pengetahuan nyata sehingga siswa 

mengalami dan mengamati sendiri dan secara realistis seorang siswa yang belajar itu pada 

dasarnya adalah mencari hubungan antara hal yang dipelajari dengan yang telah dimiliki, 

dikuasai siswa, dialami atau diketahui siswa.  

Penggunaan metode pembelajaran yang konvensional, dimungkinkan siswa akan 

mengantuk dan perhatiannya kurang karena membosankan.  Model pembelajaran harus bisa 

mengubah gaya belajar siswa dari siswa yang belajar pasif menjadi aktif dalam 

mengkonstruksikan konsep.  Model pembelajaran yang tepat membuat pengantar akuntansi 

dan keuangan lebih berarti, masuk akal, menantang, menyenangkan dan cocok untuk siswa 

sedangkan mata pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan di sekolah-sekolah selama ini 

umumnya masih didominasi oleh kegiatan guru dan tidak berorientasi pada siswa sehingga 

tidak dapat mengeksploitasi berbagai objek dan gejala yang ada. Cara belajar tersebut lebih 

mengarah kepada belajar dengan sistem satu arah (one way) dan kurang bervariasi.  Hal ini 

akan membuat atau mengakibatkan aktivitas belajar jadi membosankan dan tidak dapat 

mengembangkan potensi siswa secara lengkap sehingga mengakibatkan hasil belajar siswa 

tidak sesuai yang kita harapkan.  Cara belajar yang berorientasi kepada buku akan 

membawa siswa sekedar menerima informasi, mengingat dan menghafal materi yang 

disampaikan guru.  

Sistem pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan Neger 1 Bandar Lampung yang 

menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), membawa iklim belajar  bukan 

hanya berkutat pada aspek produk belajar semata, tetapi lebih menekankan pada aspek 

proses belajar.  Proses belajar yang baik, yaitu mampu mengembangkan sikap ilmiah, 

proses ilmiah dan produk ilmiah, maka dengan sendirinya diharapkan akan memicu hasil 
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belajar siswa yang lebih tinggi. Kemampuan dan keterampilan guru dalam memilih dan 

menggunakan berbagai model, metode dan strategi pembelajaran juga dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa terutama pada mata pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan.  

Kegiatan pembelajaran pengantar akuntansi dan keuangan di SMK Negeri 1 Bandar 

Lampung selama ini masih menggunakan metode belajar konvensional yaitu metode 

ceramah yang sekali-kali divariasikan dengan metode lain seperti latihan soal. Metode ini 

memposisikan siswa sebagai objek pembelajaran dan guru sebagai pusat kegiatan belajar.  

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa nilai rata-rata ulangan harian mata pelajaran 

pengantar akuntansi dan keuangan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung masih rendah, 

terbukti dari nilai siswa dan persentase nilai siswa pada mata pelajaran pengantar akuntansi 

dan keuangan berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) atau Standar 

Ketuntasan yaitu sebesar 60. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan diketahui hasil belajar pengantar 

akutansi dan keuangan siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Hasil belajar Pengantar Akuntansi Dan Keuangan berdasarkan nilai UTS pada 

siswa kelas XI Ak Semester Genap di SMK Negeri 1 Bandar Lampung Tahun 

2016/2017. 

No Kelas Interval Frekuensi Presentase 

1 30 – 39 26 33,33 

2 40 – 49 20 25,64 

3 50 – 59 16 20,51 

4 60 – 69 7 8,97 

5 70 – 79 5 6.41 

6 80 – 89 4 5,13 

7 90 – 100 0 0 

 Jumlah 78 100 

Sumber: Arsip nilai guru mata pelajaran Pengantar Akuntansi Dan Keuangan. 
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Berdasarkan Tabel 1 di atas, hasil belajar siswa secara umum masih rendah, karena dari 78 

orang siswa yang menguasai pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan atau yang telah 

mencapai KKM baru mencapai 20,51% atau sebanyak 16 orang siswa.  Sedangkan 79,49% 

atau sebanyak 62 orang siswa belum mencapai KKM di mana kriteria ketuntansan 

minimum adalah sebesar 60.  Dengan demikian penguasaan pengantar akuntansi dan 

keuangan siswa masih tergolong rendah.  Pendapat Djamarah dan Zain (2011:128) apabila 

bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 65% dikuasai siswa maka prestasi keberhasilan 

siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah. 

Kurangnya aktifitas siswa dalam belajar dan rendahnya hasil belajar pengantar akuntansi 

dan keuangan  dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai variable yang essential, 

seperti kesulitan siswa memahami konsep pengantar akuntansi dan keuangan, cara verbal 

guru mengajar pengantar akuntansi dan keuangan penggunaan media belajar, berbagai 

sistem pembelajaran pengantar akuntansi dan keuangan dan sebagainya. Jumlah guru yang  

menguasai bidang IT hanya sejumlah 20% dari seluruh guru bidang studi yang mengajar 

sehingga membuat siswa kurang antusias dalam mengikuti berbagai mata pelajaran 

termasuk pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan.  Hal ini terlihat dari perbandingan 

jumlah guru yang mengusai bidang IT adalah dari jumlah 52 orang guru hanya 10 orang 

guru yang menguasai IT dan dalam proses belajar mengajar menggunakan IT. 

Berbagai faktor tersebut pabila diaplikasikan di dalam proses belajar mengajar pengantar 

akuntansi dan keuangan di sekolah, maka akan meningkatkan motivasi dan hasil belajar. 

Adanya berbagai alternatif di atas, maka variabel sistem pembelajaran pengantar akuntansi 

dan keuangan  paling mendesak untuk dibenahi.  Dengan menggunakan pembelajaran yang 

aktif seperti pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajarn CTL akan berdampak 
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pada peningkatan hasil belajar Pengantar Akuntansi dan Keuangan siswa SMKN 1 Bandar 

Lampung. 

Mata pelajaran Akuntansi khususnya Pengantar Akuntansi dan Keuangan selama ini dalam 

sistem pendidikan Indonesia berada di ―bawah payung mata pelajaran Ekonomi‖, yang 

dianggap bahwa materi ekonomi tidaklah sulit karena banyak terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari tetapi dalam kenyataannya pembelajaran pengantar akuntansi dan keuangan di 

SMK masih banyak mengalami kesulitan.  Hal ini disebabkan karena kurang adanya 

variasi pembelajaran pengantar akuntansi dan keuangan sehingga seringkali siswa merasa 

kesulitan dalam memahami materi pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan.  Materi 

yang harus disampaikan pada siswa sangat banyak, sehingga guru menggunakan metode 

ceramah bervariasi dalam pembelajaran berusaha mengejar pemenuhan materi. Variasi 

belajar untuk mengatasi kesulitan belajar akuntansi pada siswa sangat diperlukan. 

Meskipun metode pembelajaran konvensional saat ini masih tetap bisa digunakan dalam 

pembelajaran pengantar akuntansi dan keuangan tetapi guru akan mencoba untuk 

menggunakan metode pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif dan termotinasi 

untuk lebih menyukai pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan.  Variasi belajar yang 

dapat dilakukan adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran CTL. 

Model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat digunakan untuk mata pelajaran 

pengantar akuntansi dan keuangan karena model pembelajaran ini adalah model 

pembelajaran kooperatif yang paling sederhana dan merupakan pembelajaran kooperatif 

yang cocok digunakan oleh guru yang baru mulai menggunakan pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari lima tahapan utama sebagai berikut; (a) 

Presentasi kelas. Materi pelajaran dipresentasikan oleh guru dengan menggunakan metode 
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pembelajaran. Siswa mengikuti presentasi guru dengan seksama sebagai persiapan untuk 

mengikuti tes berikutnya. (b) Kerja kelompok. Kelompok terdiri dari 4-5 orang. Dalam 

kegiatan kelompok ini, para siswa bersama-sama mendiskusikan masalah yang dihadapi, 

membandingkan jawaban, atau memperbaiki miskonsepsi. Kelompok diharapkan bekerja 

sama dengan sebaik-baiknya dan saling membantu dalam memahami materi pelajaran, (c) 

Tes. Setelah kegiatan presentasi guru dan kegiatan kelompok, siswa diberikan tes secara 

individual.  Dalam menjawab tes, siswa tidak diperkenankan saling membantu, (d) 

Peningkatan skor individu.  Setiap anggota kelompok diharapkan mencapai skor tes yang 

tinggi karena skor ini akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan skor rata-rata 

kelompok, (e) Penghargaan kelompok. Kelompok yang mencapai rata-rata skor tertinggi, 

diberikan pengghargaan. Dengan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

siswa diharapkan akan mudah untuk mempelajari pelajaran pengantar akuntansi dan 

keuangan dan yang akan berdampak pada hasil belajar siswa yang akan meningkat. 

Pembelajaran kontektual (CTL) merupakan suatu konsep belajar di mana guru 

menghadirkan situasi nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan 

antara pengetahuan yang dimiliknya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka 

sebagai anggota keluarga dan masyarakat.  Belajar akan lebih bermakna jika anak 

―mengalami‖ sendiri, bukan ―mengetahuinya‖.  Dengan metode CTL diharapkan dapat 

membuka wawasan berfikir yang beragam dari seluruh siswa, sehingga mereka dapat 

mempelajari berbagai konsep dan cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata.  Metode 

CTL sebagai pilihan untuk ―menghidupkan‖ kelas, agar siswa belajar dengan 

sesungguhnya belajar (learning how to learn). Sehingga pada akhirnya diharapkan siswa 

tidak bosan mengikuti pembelajaran dan terjadi interaksi multi arah.  Pembelajaran CTL ini 
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dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui bahwa belajar 

hanya terjadi jika siswa memproses informasi atau pengetahuan baru sedemikian rupa 

sehingga dirasakan masuk akal sesuai dengan kerangka berpikir yang dimilikinya. 

Pemaduan materi pelajaran dengan konteks keseharian siswa di dalam model pembelajaran 

kontekstual akan menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang kuat dan mendalam 

sehingga siswa kaya akan pemahaman masalah dan cara untuk menyelesaikannya. 

Berdasarkan pra-penelitian guru-guru di SMK Negeri 1 Bandar Lampung banyak yang 

belum menerapkan pembelajaran yang mengaktifkan dan melibatkan siswa secara 

keseluruhan. Hal ini terlihat dari metode/pendekatan/strategi yang digunakan oleh guru, 

seperti yang tertera pada Tabel 2 berikut ini. 

Tabel 1.2. Penggunaan Metode/Pendekatan/Strategi Guru SMK Negeri 1 Bandar Lampung 

tahun ajaran 2016/2017 

No Metode/Pendekatan/Strategi Jumlah guru Prosentase 

1. Ceramah 29 55,76 

2. Diskusi 5 9,62 

3. Demonstrasi 4 7,69 

4. Contektual 2 3,85 

5. Laboratorium 4 7,69 

6. Kooperatif 3 5,77 

7. Tanya jawab 3 5,77 

8. Simulasi 2 3,85 

 Jumlah 52 100 

Sumber: Data diolah. 

Berdasarkan pada Tabel 2 di atas bahwa sebagian besar guru menggunakan metode 

ceramah, dan terlihat 3 orang guru mengunakan pembelajaran kooperatif dan 2 orang guru 

menggunakan pembelajaran CTL. Hal ini menunjukkan bahwa guru masih merupakan 
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satu-satunya sumber belajar (teacher centre). Berdasarkan tabel 2 tersebut menunjukkan 

bahwa tidak satu gurupun yang pernah menerapkan metode kooperatif tipe STAD. 

Berdasarkan pembahasan tentang kondisi yang ada pada tempat penelitian di atas, maka 

dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul ―Perbedaan hasil belajar pengantar 

akuntansi dan keuangan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran 

CTL pada siswa kelas XI Ak SMKN 1 Bandar Lampung tahun 2016/2017. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah tersebut, maka beberapa masalah 

yang terjadi pada lokasi penelitian dapat diidentifikasikan berikut ini. 

1) Kegiatan belajar siswa pada mata pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan lebih 

berorientasi pada buku pembelajaran saja. 

2) Metode pembelajaran yang diaplikasikan atau digunakan oleh guru-guru masih 

berorientasi pada guru (teacher center). 

3) Proses pembelajaran pengantar akuntansi dan keuangan  guru di SMK N 1 Bandar 

lampung belum menerapkan model  pembelajaran kooperatif tipe STAD 

4) Proses pembelajaran pengantar akuntansi dan keuangan guru di SMK N 1 Bandar 

lampung belum menerapkan pembelaran CTL. 

5) Sebagian besar siswa dalam mengikuti pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan 

sering merasa bosan karena kurangnya tantangan yang diberikan oleh guru. 
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6) Kemampuan guru pengantar akuntansi dan keuangan dalam penggunaan metode dan 

strategi pembelajaran belum optimum. 

7) Hasil belajar yang dicapai oleh siswa pada mata pelajaran pengantar  akuntansi dan 

keuangan masih tergolong rendah (belum optimum). 

8) Banyak guru yang belum menguasai IT dalam pembelajaran sehingga siswa kurang 

antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

9) Sebagian besar guru masih menggunakan metode ceramah di dalam proses belajar 

mengajarnya. 

10) Guru tidak melaksanakan pre-tes untuk memahami tingkat kemampuan awal siswa 

sebelum mengikuti pelajaran. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang sangat 

luas tersebut maka perlu dilakukan pembatasan masalah yang akan diteliti.  Pembatasan ini 

dilakukan dengan berbagai pertimbangan diantaranya yaitu: 

 (1) karena adanya berbagai keterbatasan baik waktu, tenaga, maupun biaya.  

(2) penelitian yang dilakukan menjadi lebih fokus sehingga pengkajian menjadi lebih 

mendalam.  Sesuai dengan pertimbangan tersebut maka penelitian ini akan difokuskan 

pada penggunaan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan CTL untuk mata 

pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan dan mencari metode mana yang lebih 

efektif untuk pembelajaran pengantar akuntansi dan keuangan.Dengan demikian jelas 
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bahwa penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada penggunaan kooperatif tipe 

STAD dan CTL dalam pembelajaran pengantar akuntansi dan keuangan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, baik pada latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, dan maupun pembatasan masalah, maka permasalahan pada penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah ada perbedaan hasil belajar Pengantar Akuntansi dan Keuangan  antara metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan CTL pada tingkat kemampuan awal (tinggi, 

sedang, dan rendah) siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung? 

2. Apakah  ada perbedaan hasil belajar Pengantar Akuntansi dan Keuangan  antara siswa 

yang diberi pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif tipe STAD dan 

menggunakan pembelajaran CTL tanpa memperhatikan tingkat kemampuan awal pada 

siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung? 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran  dengan   hasil belajar Pengantar 

Akuntansi dan Keuangan pada siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung? 

4. Apakah terdapat perbedaan rerata (mean) hasil belajar Pengantar Akuntansi dan 

Keuangan antara siswa yang diberi pembelajaran menggunakan metode kooperatif tipe 

STAD dan  CTL pada tingkat kemampuan awal tinggi siswa kelas XI Ak SMK Negeri 

1 Bandar Lampung? 

5. Apakah terdapat perbedaan rerata (mean) hasil belajar pengantar akuntansi dan 

keuangan antara siswa yang diberi pembelajaran dengan metode kooperatif tipe STAD 
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dan CTL pada tingkat kemampuan awal sedang siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 

Bandar Lampung? 

6. Apakah terdapat perbedaan rerata (mean) hasil belajar  pengantar akuntansi dan 

keuangan antara siswa yang diberi pembelajaran menggunakan metode kooperatif tipe 

STAD dan  CTL pada tingkat kemampuan awal rendah siswa kelas XI Ak SMK Negeri 

1 Bandar Lampung? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Mengacu pada pembahasan yang disajikan bagian pembatasan masalah dan perumusan 

masalah sebelumnya, maka tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini dapat dinyatakan 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar Pengantar Akuntansi dan Keuangan antar 

metode pembelajaran yang digunakan (kooperatif tipe STAD dan CTL) dan antar 

tingkat kemampuan awal (tinggi, sedang, dan rendah) siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 

Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar Pengantar Akuntansi dan Keuangan antara 

siswa yang diberi pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif tipe STAD 

dan menggunakan pembelajaran CTL tanpa memperhatikan tingkat kemampuan awal 

pada siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara metode pembelajaran yang digunakan dengan 

tingkat kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar Pengantar  Akuntansi dan 

Keuangan pada siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 
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4. Untuk mengetahui perbedaan rerata (mean) hasil belajar  Pengantar Akuntansi dan 

Keuangan antara siswa yang diberi pembelajaran menggunakan metode kooperatif tipe 

STAD dan menggunakan pembelajaran CTL pada tingkat kemampuan awal tinggi 

siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

5. Untuk mengetahui perbedaan rerata (mean) hasil belajar Pengantar Akuntansi dan 

Keuangan antara siswa yang diberi pembelajaran menggunakan metode kooperatif tipe 

STAD dan menggunakan pembelajaran CTL pada tingkat kemampuan awal sedang 

siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

6. Untuk mengetahui perbedaan rerata (mean) hasil belajar Pengantar  Akuntansi dan 

Keuangan antara siswa yang diberi pembelajaran menggunakan metode kooperatif tipe 

STAD dan menggunakan pembelajaran CTL pada tingkat kemampuan awal rendah 

siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

1.6 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan hasil penelitian ini secara umum adalah untuk memperbaiki kualitas proses 

pembelajaran Pengantar Akuntansi dan Keuangan  di kelas XI Ak  SMKN 1 Bandar 

Lampung.  Secara khusus dapat diuraikan manfaat hasil penelitian ini sebagai berikut. 

1.6.1 Kegunaan Teoritis 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh secara teoritis atas hasil penelitian ini dapat 

dikemukakan sbb.  
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1. Sebagai sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan, pembelajaran akuntansi di 

SMK, khususnya pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan. 

2. Sebagai kajian program studi Pendidikan IPS dalam peningkatan kualitas 

pembelajaran, khususnya melalui pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 

pembelajaran CTL. 

3. Memberikan peluang peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang 

hal yang sama dengan menggunakan teori-teori lain yang belum digunakan 

dalam penelitian ini. 

1.6.2 Kegunaan Praktis 

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh secara praktis atas hasil penelitian ini dapat 

dikemukakan sbb. 

1. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran Pengantar Akuntansi dan 

Keuangan dengan menggunakan metode pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

atau metode pembelajaran CTL pada siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar 

Lampung. 

2. Bagi siswa, sebagai tambahan wawasan untuk meningkatkan hasil belajar 

melalui model pembelajaran yang melibatkan siswa sercara lebih optimal. 

3. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dalam 

menciptakan suasana sekolah yang berdampak kepada hasil belajar siswa di 

sekolah. 
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1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

1.7.1 RuangLingkup 

Ruang lingkup penelitian akan difokuskan pada ruang lingkup penelitian dan ruang lingkup 

ilmu. Untuk mengetahui kedudukan keilmuan dalam cakupan pendidikan IPS, rincian 

lengkapnya sebagai berikut. 

1.7.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus ruang lingkup penelitian yakni perbedaan hasil belajar siswa dengan strategi 

pembelajaran kooperatif tipe STAD dan  CTL pada pembelajaran pengantar akuntansi dan 

keuangan. 

 

1.7.3 Ruang Lingkup  Objek 

Dalam penelitian ini objek penelitian adalah hasil belajar pengantar akuntansi dan 

keuangan dengan pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran CTL pada 

siswa/siswi Ak SMK N 1 Bandar Lampung. 

1.7.4 Ruang Lingkup Subjek 

Dalam penelitian ini subjek ruang lingkup difokuskan pada siswa/siswi kelas XI Ak SMK 

N 1 Bandar Lampung. 

1.7.5 Ruang Lingkup Tempat 

Dalam penelitian ini , penulis menentukan ruang lingkup tempat penelitian yaitu SMK N 1 

Bandar Lampung. 

1.7.6 Ruang Lingkup Waktu 

Adapun waktu yang di manfaatkan untuk penelitian dan mengumpulkan sejumlah data 

yang di perlukan mulai dari bulan september 2016 sampai dengan bulan oktober. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Tinjauan Tentang Teori Pembelajaran 

Teori pembelajaran pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai terjadinya belajar atau 

informasi yang di proses dalam pikiran siswa. Dengan menggunakan suatu teori belajar 

maka diharapkan pembelajaran dapat meningkatan hasil belajar. 

Gagne dalam Mariana, menyatakan untuk terjadinya belajar pada siswa diperlukan 

kondisi belajar, baik kondisi internal maupun kondisi eksternal. Kondisi internal 

merupakan peningkatan memori sebagai hasil belajar terdahulu dan memori siswa yang 

terdahulu merupakn komponen kemampuan yang baru dan ditempatkan bersama-sama. 

Kondisi eksternal meliputi aspek atau benda yang dirancang dalam pembelajaran. Gagne 

menekankan pentingnya kondisi internal dan eksternal dalam suatu pembelajaran agar 

siswa memperoleh hasil yang diharapkan. Dengan demikian sebaiknya memperhatikan 

atau menata pembelajaran yang memungkinkan mengaktifkan memori siswa yang sesuai 

agar informasi yang baru dapat dipahaminya. Kondisi eksternal ini bertujuan antara lain 

merangsang ingatan siswa, menginformasikan tujuan pembelajaran, membimbing belajar 

maeri yang baru, memberikan kesempatan kepada siswa menghubungkan dengan 

informasi baru. 

Salah satu teori atau pandangan yang sangat terkenal berkaitan dengan teori belajar 

konstruktivisme adalah teori perkembangan mental Piaget.Teori ini biasa juga disebut teori 

perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif.Teori belajar tersebut 

berkenaan dengan kesiapan anak untuk belajar, yang dikemas dalam tahap perkembangan 

intelektual dari lahir hingga dewasa.Setiap tahap perkembangan intelektual yang dimaksud 

dilengkapi dengan ciri-ciri tertentu dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan.  

Lebih jauh Piaget dalam Herpratiwi mengemukakan bahwa pengetahuan tidak 

diperoleh secara pasif oleh seseorang, melainkan melalui tindakan.Bahkan, perkembangan 
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kognitif anak bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan berinteraksi 

dengan lingkungannya. Sedangkan, perkembangan kognitif itu sendiri merupakan proses 

berkesinambungan tentang keadaan ketidak-seimbangan dan keadaan keseimbangan 

Poedjiadi.Dari pandangan Piaget tentang tahap perkembangan kognitif anak dapat 

dipahami bahwa pada tahap tertentu cara maupun kemampuan anak mengkonstruksi ilmu 

berbeda-beda berdasarkan kematangan intelektual anak. Berkaitan dengan anak dan 

lingkungan belajarnya menurut pandangan konstruktivisme. 

Pandangan tentang anak dari kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir yang 

dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan bahwa ilmu pengetahuan 

dibangun dalam pikiran seorang anak dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai 

dengan skemata yang dimilikinya. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa belajar 

adalah suatu aktivitas yang berlangsung secara interaktif antara faktor intern pada diri 

pebelajar dengan faktor ekstern atau lingkungan, sehingga melahirkan perubahan tingkah 

laku.Berikut adalah tiga dalil pokok Piaget dalam kaitannya dengan tahap perkembangan 

intelektual atau tahap perkembangan kognitif atau biasa juga disebut tahap perkembagan 

mental. 

Berbeda dengan kontruktivisme kognitif ala Piaget, konstruktivisme sosial yang 

dikembangkan oleh Vigotsky adalah bahwa belajar bagi anak dilakukan dalam interaksi 

dengan lingkungan sosial maupun fisik.Penemuan atau discovery dalam belajar lebih 

mudah diperoleh dalam konteks sosial budaya seseorang. Inti konstruktivis Vigotsky 

adalah interaksi antara aspek internal dan ekternal yang penekanannya pada lingkungan 

sosial dalam belajar. 

.2.2. Pengertian Pembelajaran 

Pengertian pembelajaran adalah membangun pengalaman belajar siswa dengan 

berbagai keterampilan proses sehinggamendapatkan pengalaman dan pengetahuan 

baru.Menurut Darsono Max, pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada 

siswauntuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya.  
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Dari beberapa pengertian pembelajaran diatas dapat disimpulkan bahwa inti dari 

pembelajaran adalah segala upaya yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses belajar 

pada diri siswa. Secara implisit ndi dalam pembelajaran ada kegiatan memilih, menetapkan 

dan mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. 

Pembelajaran lebih menekankan pada cara-cara untuk mencapai tujuan dan berkaitan 

dengan bagaimana cara mengorganisasikan isi pembelajaran, menyampaikan isi 

pembelajaran dan mengelola pembelajaran. 

Pembelajaran harus dilakukan dengan kreatif dan menyenangkan agar kegiatan 

belajar menjadi beragamsehingga memenuhi dan mampu memberikan pelayanan pada 

berbagai tingkat kemampuan dan  mampu menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan sehingga siswa memusatkan perhatian secara penuh.Pembelajaran kreatif 

dan menyenangkan juga merupakan usaha membangun pengalaman belajar siswa dengan 

berbagai 

keterampilan proses untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru, melalui 

penciptaan kegiatan belajar yang beragam dan mengkondisikan suasana belajarsehingga 

mampu memberikan pelayanan padaberbagai tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa, 

serta siswa lebih terpusat perhatiannyasecara penuh. 

Proses pembelajaran merupakan tahapan-tahapan yang dilalui dalam 

menmgembangkan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik seseorang, dalam hal ini 

adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Salah satu peran 

yang dimiliki oleh seorang guru untuk tahap-tahap ini adalah sebagai fasilitator. Untuk 

menjadi fasilitator yang baik guru harus berupaya dengan optimal dengan mempersiapkan 

rancangan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak didik demi untuk mencapai 

tujuan anak didik. Proses pembelajaran yang harus disiapkan oleh seorang guru hendaknya 

terlebih dahulu harus memperhatikan teori-teori yang melandasinya dan bagaimana 

implikasinya dalam proses pembelajaran. Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan 

yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai 

yang baru Syaiful Sagala. 
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2.3 . Hasil Belajar 

Setiap proses belajar mengajar keberhasilannya diukur dari seberapa jauh hasil 

belajar yang dicapai siswa. Hasil belajar berasal dari dua kata dasar yaitu hasil dan belajar, 

istilah hasil dapat diartikan sebagai sebuah prestasi dari apa yang telah dilakukan. 

Hasil belajar menrupakan hasil dari interaksi hasil belajar dan tindak mengajar, dari 

sisi guru tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi belajar sedangkan dari siswa 

hasil belajar merupakan puncak proses belajar yang merupakan bukti dari usaha yang telah 

dilakukan. Menurut Hamalik, hasil belajar tampak sebagai terjadinya perubahan tingkah 

laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam perubahan pengetahuan, sikap 

dan ketrampilan. 

Hasil belajar adalah suatu pencapaian usaha belajar yang dilakukan siswa dalam 

aktivitas belajar yang tingkat keberhasilan pemahamannya di tentukan oleh siswa. Menurut 

Woodwordt dan Wulandari, mengatakan bahwa keberhasilan setiap kegiatan belajar selalu 

dapat diukur dari hasil belajarnya, artinya kegiatan belajar itu dianggap baik apabila hasil 

belajarnya meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Hasil belajar siswa diperoleh setelah 

berakhirnya proses pembelajaran. 

Hamalik, menyatakan bahwa hasil belajar adalah nampak sebagai terjadinya tingkah 

laku pada diri siswa yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk perubahan penmgetahuan 

sikap dan ketrampilan. Perubahan tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan 

pengembangan yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. 

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah dilakukan berulang-ulang. 

Serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama dan bahkan tidak akan hilang selam-

lamanya karenma hasil belajar turut serta dalam membentuk pribadi yang selalu ingin 

mencapai hasil yang lebih baik lagi sehibgga akan merubah cara berpikir serta 

menghasilkan perilaku kerja yang lebih baik. 
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2.4.  Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar yang dicapai siswa dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor dari dalam 

diri siswa dan faktor dari luar diri siswa ( Sudjana ). Dari pendapat ini faktor yang 

dimaksud adalah faktor dalam diri siswa perubahanhasil belajar siswa disekolah 70 % 

dipengaruhi oleh  kemampuan siswa dan 30 % dipengaruhi oleh lingkungan. Demikian 

juga faktor dari luar diri siswa yakni lingkungan yang paling dominan berupa kualitas 

pembelajaran(Sudjana). 

"Belajar adalah suatu perubahan perilaku, akibat interaksi dengan lingkungannya" (Ali 

Muhammad), Perubahan perilaku dalam proses belajar terjadi akibat dari interaksi dengan 

lingkungan. Interaksi biasanya berlangsung secara sengaja.Dengan demikian belajar 

dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan dalam diri individu.Sebaliknya apabila terjadi 

perubahan dalam diri individu maka belajar tidak dikatakan berhasil. 

Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kamampuan siswa dan kualitas 

pengajaran.Kualitas pengajaran yang dimaksud adalah profesional yang dimiliki oleh guru, 

artinya kemampuan dasar guru baik di bidang kognitif (intelektual), bidang sikap (afektif) 

dan bidang perilaku (psikomotorik). 

Dari beberapa pendapat di atas, maka hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor 

dari dalam individu siswa berupa kemampuan personal (internal) dan faktor dari luar diri 

siswa yakni lingkungan. Dengan demikian hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau 

diperoleh siswa berkat adanya usaha atau fikiran yang mana hal tersebut dinyatakan dalam 

bentuk penguasaan, pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek 

kehidupa sehingga nampak pada diri indivdu penggunaan penilaian terhadap sikap, 

pengetahuan dan kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai aspek kehidupan sehingga 

nampak pada diri individu perubahan tingkah laku secara kuantitatif. 

2.5. Pembelajaran Kooperatif 

Pembahasan tentang pembelajaran kooperatif akan difokuskan pada beberapa hal 

yakni pengertian pembelajaran kooperatif, karakteristik pembelajaran kooperatif, unsur-
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unsur pembelajaran kooperatif dan kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. 

Uraiannya adalah sebagai berikut: 

Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-tidaknya tiga 

tujuan pembelajaran penting.Menurut Depdiknas tujuan pertama pembelajaran kooperatif, 

yaitu meningkatkan hasil akademik, dengan meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas 

akademiknya. Siswa yang lebih mampu akan menjadi nara sumber bagi siswa yang kurang 

mampu, yang memiliki orientasi dan bahasa yang sama. Sedangkan tujuan yang kedua, 

pembelajaran kooperatif memberi peluang agar siswa dapat menerima teman-temannya 

yang mempunyai berbagai perbedaan latar belajar.Perbedaan tersebut antara lain perbedaan 

suku, agama, kemampuan akademik, dan tingkat sosial. Tujuan penting ketiga dari 

pembelajaran kooperatif ialah  untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. 

Keterampilan sosial yang dimaksud antara lain, berbagi tugas aktif bertanya, menghargai 

pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau menjelaskan ide atau 

pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya. 

Pembelajaran kooperatif menurut Slavin (Isjoni) “In cooperative learning methods, 

students work together in four member teams to master material initially presented by the 

teacher”. Ini berarti bahwa cooperative learning atau pembelajaran kooperatif adalah suatu 

model pembelajaran dimana sistem belajar dan kerja kelompok-kelompok kecil berjumlah 

4-6 orang secara kolaboratif sehingga dapat merangsang peserta didik lebih bergairah 

dalam belajar. Dalam beberapa pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran kooperatif adalah cara belajar dalam bentuk kelompok-kelompok kecil yang 

saling bekerja sama dan diarahkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. Tujuan dibentuknya kelompok kooperatif adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan dalam 

kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini sebagian besar aktifitas pembelajaran berpusat 

pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan 

masalah. 

Jadi Pembelajaran kooperatif menurut Slavin merupakan model pembelajaran yang 

mengutamakan kerjasama diantara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model 
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pembelajaran kooperatif memiliki ciri-ciri: 1) untuk menuntaskan materi belajarnya, siswa 

belajar  dalam kelompok secara kooperatif, 2) kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah, 3) jika dalam kelas terdapat siswa-siswa 

yang terdiri dari beberapa ras, suku, budaya jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan 

agar dalam tiap kelompok terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda pula, 

dan 4) penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok dari pada perorangan. 

Ciri-ciri model pembelajaran kooperatif menurut Nur, adalah : 

1) Siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi 

belajarnya. 

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

3) Bilamana mungkin, anggota kelompok juga berasal dari ras, budaya, suku dan jenis 

kelaminyangberbeda. 

4) Penghargaan lebih berorientasi pada kelompok daripada individu. 

Tujuan model pembelajaran kooperatif menurut Widyantini adalah hasil belajar 

akademik siswa meningkat dan siswa dapat menerima berbagai keragaman dari temannya 

serta pengembangan keterampilan sosial. Jadi inti dari tujuan pembelajaran kooperatif 

adalah untuk meningkatkan partisipasi siswa, memfasilitasi siswa, dan memberi 

kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan belajar bersama-sama siswa lainnya. 

Pembelajaran kooperatif tidak hanya mempelajari materi saja, tetapi siswa juga 

harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan 

kooperatif.Keterampilan kooperatif berfungsi melancarkan hubungan kerja dan 

tugas.Peranan hubungan kerja dapat dibangun dengan mengembangkan komunikasi antar 

anggota kelompok, sedangkan peranan tugas dilakukan dengan membagi tugas antar 

anggota kelompok selama kegiatan. 

Keterampilan kooperatif menurut Ibrahim, adalah pembelajaran kooperatif bukan 

hanya pembelajaran materi saja, tetapi siswa atau peserta didik juga harus mempelajari 

ketermpilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Fungsi 

keterampilan adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas, untuk membuat 
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keterampilan kooperatif dapat bekerja, guru harus mengajarkan keterampilan-keterampilan 

kelompok dan sosial yang di butuhkan.  

Menurut Ibrahim,  keterampilan-keterampilan kooperatif tersebut antara lain: 

1. Ketrampilan kooperatif tingkat awal menggunakan kesepakatan, 

a. Menghargai kontribusi. 

b. Mengambil giliran dan berbagai tugas. 

c. Berada dalam kelompok. 

d. Berada dalam tugas. 

e. Mendorong partisipasi. 

f. Mengundang orang lain untuk berbicara. 

g. Menyelesaikan tugas pada waktunya. 

h. Menghormati perbedaan individu. 

 

2. Keterampilan tingkat menengah. 

a. Menunjukkan penghargaan. 

b. Mengungkapkan ketidaksetujuan dengan cara yang dapat diterima. 

c. Mendengarkan dengan aktif. 

d. Membuat ringkasan. 

e. Menafsirkan. 

f. Mengatur dan mengorganisir. 

g. Menerima tanggung jawab. 

h. Mengurangi ketegangan. 
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3. Keterampilan tingkat mahir. 

a. Mengelaborasi. 

b. Memeriksa dengan cermat. 

c. Menanyakan kebenaran. 

d. Menetapkan tujuan. 

e. Berkompromi. 

Pada dasarnya pembelajaran kooperatif mempunyai 6 (enam) langkah menurut Ibrahim 

yaitu: 

1) Pelajaran dimulai dengan guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa untuk 

belajar. 

2) Menyajikan informasi dalam bentuk demonstrasi atau melalui bahan bacaan. 

3) Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. 

4) Membimbing kelompok bekerja dan belajar. 

5) Evaluasi tentang apa yang sudah dipelajari sehingga masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya. 

6) Memberikan penghargaan baik secara kelompo maupun individu. 

 

2.6. Karakteristik Pembelajaran Kooperatif 

Karakteristik pembelajaran kooperatif menurut Ibrahim, diantaranya: 

a. Siswa bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menguasai materi akademis. 

b. Anggota-anggota dalam kelompok diatur terdiri dari siswa yang berkemampuan rendah, 

tinggi. 

c. Jika memungkinkan, masing-masing anggota kelompok kooperatif berbeda suku, budaya, 

kelamin. 

d. Sistem penghargaan yang berorientasi kepada kelompok daripada individu. 
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Selain itu, terdapat empat tahapan keterampilan kooperatif yang harus ada dalam yaitu: 

a. Forming (pembentukan) yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk membentuk 

kelompok norma. 

b. Functioniong (pengaturan) yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatur aktivitas 

kelompok dalam menyelesaikan tugas dan membina hubungan kerja sama diantara 

anggota kelompok. 

c. Formating (perumusan) yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk pembentukan 

pemahaman yang lebih dalam terhadap bahan-bahan yang dipelajari, merangsang 

penggunaan tingkat berpikir yang lebih tinggi, dan menekankan penguasaan serta dari 

materi diberikan. 

d. Fermenting (penyerapan) yaitu keterampilan yang dibutuhkan untuk merangsang 

pemahaman konsep sebelum pembelajaran, konflik kognitif, mencari lebih banyak 

informasi, kesimpulan. 

 

2.7 Unsur-unsur Pembelajaran Kooperatif 

Pendapat dari Roger dan David Johnson mengatakan bahwa tidak semua kerja kelompok 

dapat dianggap pembelajaran kooperatif. Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur 

model pembelajaran gotong royong harus diterapkan. 

Saling ketergantungan Positif, keberhasilan kelompok sangat tergantung pada usaha setiap 

anggotanya. Diibaratkan wartawan mencari dan menulis berita, redaksi mengedit, dan 

tukang ketik mengetik tulisan tersebut. Rantai kerja sama ini berlanjut terus sampai dengan 

mereka yang di bagian percetakan dan loper surat kabar. 

Semua orang ini bekerja demi tercapainya satu tujuan yang sama, yaitu terbitnya sebuah 

surat kabar dan sampainya surat kabar tersebut di tangan pembaca. 

Tanggung Jawab perseorangan unsur ini merupakan akibat langsung dari unsur yang 

pertama, jika tugas dan pola penilaian dibuat menurut prosedur model pembelajaran 

kooperatif, setiap siswa akan merasa bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik. 

Kunci keberhasilan metode kriteria kelompok adalah persiapan guru dalam penyusunan 
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tugasnya, berbeda dengan Nasarudin yang masuk ke kelas dan menugaskan siswanya 

untuk saling berbagi tanpa persiapan, pengajar yang efektif dalam model pembelajaran 

pembelajaran kooperatif membuat persiapan. 

Dan menyusun tugas sedemikian rupa, sehingga masing-masing anggota kelompok harus 

melaksanakan tanggung jawabnya sendiri agar tugas selanjutnya dalam kelompok bisa 

dilaksanakan. 

 

Tatap muka, setiap kelompok harus diberikan kesempatan untuk bertemu muka dan 

berdiskusi, kegiatan interaksi ini akan memberikan para pembelajar untuk membentuk 

sinergi yang menguntungkan semua anggota. Hasil pemikiran beberapa kepala akan lebih 

kaya daripada hasil pemikiran dari satu kepala saja lebih jauh lagi, hasil kerja sama ini jauh 

lebih besar daripada jumlah hasil masing-masing anggota. Inti dari sinergi ini adalah 

menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan, dan mengisikekurangan masing-

masing.Setiap anggota kelompok mempunyai latar belakang pengalaman, keluarga, dan 

sosial-ekonomi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini akan menjadi modal 

utama dalam proses saling memperkaya antaranggota kelompok. Sinergi tidak bisa 

didapatkan begitu saja dalam sekejap, tapi merupakan proses kelompok yang cukup 

panjang. Para anggota kelompok perlu diberi kesempatan untuk saling mengenal dan 

menerima satu sama lain dalam kegiatan tatap muka dan interaksi pribadi. 

Komunikasi antar anggota, Unsur ini juga menghendaki agar para pembejar dibekali 

dengan berbagai keterampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan siswa dalam 

kelompok, pengaiar perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi, tidak setiap siswa 

mempunyai keahlian mendengarkan dan berbicara.Keberhasilan suatu kelompok juga pada 

kesediaan para anggotanya untuk saling mendengarkan dan kemampuan mereka untuk 

mengutarakan pendapat mereka. Ada kalanya pembelajaran  perlu diberitahu secara 

eksplisit mengenai cara-cara berkomunikasi secara efektif seperti bagaimana caranya 

menyanggah pendapat orang lain tanpa harus menyinggung perasaan orang tersebut. 
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2.7.1. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif. 

Kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif menurut Ibrahim: 

1. Kelebihan pembelajaran kooperatif: 

a.  Meningkatkan harga diri tiap individu 

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu yang lebih besar. 

c. Konflik antar pribadi berkurang. 

d. Sikap apatis berkurang. 

e. Pemahaman yang lebih mendalam. 

f.Retensi atau penyimpanan lebih lama. 

g. Meningkatkan kebaikan budi,kepekaan dan toleransi. 

h. Cooperative learning dapat mencegah keagresivan dalam sistem kompetisi. 

2. Kelemahan pembelajaran kooperatif yaitu: 

a. Guru khawatir bahwa akan terjadi kekacauan dikelas. Kondisi seperti ini dapat diatasi 

dengan guru mengkondisikan kelas atau pembelajaran dilakuakan di luar kelas seperti di 

laboratorium matematika, aula atau di tempat yang terbuka. 

b. Banyak siswa tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lain. Siswa yang 

tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang lain dalam grup mereka, sedangkan 

siswa yang kurang mampu merasa minder ditempatkan dalam satu grup dengan siswa 

yang lebih pandai. Siswa yang tekun merasa temannya yang kurang mampu hanya 

menumpang pada hasil jerih payahnya. Hal ini tidak perlu dikhawatirkan sebab dalam 

cooperative learning bukan kognitifnya saja yang dinilai tetapi dari segi afektif dan 

psikomotoriknya juga dinilai seperti kerjasama diantara anggota kelompok, keaktifan 

dalam kelompok serta sumbangan nilai yang diberikan kepada kelompok.  

c. Perasaan was-was pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik atau keunikan 

pribadi mereka karena harus menyesuaikan diri dengan kelompok. Karakteristik pribadi 

tidak luntur hanya karena bekerjasama dengan orang lain, justru keunikan itu semakin 

kuat bila disandingkan dengan orang lain. 

d. Banyak siswa takut bahwa pekerjaan tidak akan terbagi rata atau secara adil, bahwa 

satu orang harus mengerjakan seluruh pekerjaan tersebut. Dalam cooperative learning 
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pembagian tugas rata, setiap anggota kelompok harus dapat mempresentasikan apa yang 

telah didapatnya dalam kelompok sehingga ada pertanggungjawaban secara individu. 

 

2.8. Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD 

2.8.1. Pengertian Metode Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Pembelajaran kooperatif tipe Student Team Achievement Division (STAD) yang 

dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas John Hopkin dalam 

Slavin merupakan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dan merupakan 

pembelajaran kooperatif yang cocok digunakan oleh guru yang baru mulai menggunakan 

pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif tipe STAD terdiri dari lima tahapan 

utama sebagai berikut; a) Presentasi kelas. Materi pelajaran dipresentasikan oleh guru 

dengan menggunakan metode pembelajaran.Siswa mengikuti presentasi guru dengan 

seksama sebagai persiapan untuk mengikuti tes berikutnya. b) Kerja kelompok. Kelompok 

terdiri dari 4-5 orang.Dalam kegiatan kelompok ini, para siswa bersama-sama 

mendiskusikan masalah yang dihadapi, membandingkan jawaban, atau memperbaiki 

miskonsepsi. Kelompok diharapkan bekerja sama dengan sebaik-baiknya dan saling 

membantu dalam memahami materi pelajaran, c) Tes. Setelah kegiatan presentasi guru dan 

kegiatan kelompok, siswa diberikan tes secara individual.Dalam menjawab tes, siswa tidak 

diperkenankan saling membantu, d) Peningkatan skor individu. Setiap anggota kelompok 

diharapkan mencapai skor tes yang tinggi karena skor ini akan memberikan kontribusi 

terhadap peningkatan skor rata-rata kelompok, e) Penghargaan kolompok. Kelompok yang 

mencapai rata-rata skor tertinggi, diberikan pengghargaan. 

Student Team Achievement Divisions (STAD) adalah salah satu tipe pembelajaran 

kooperatif yang paling sederhana. Siswa ditempatkan dalam tim belajar beranggotakan 

empat orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin dan 

suku. Guru menyajikan pelajaran kemudian siswa bekerja dalam tim untuk memastikan 

bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Akhirnya seluruh siswa 

dikenai kuis tentang materi itu dengan catatan, saat kuis mereka tidak boleh saling 



 

29 
 

membantu, tipe pembelajaran inilah yang akan diterapkan dalam pembelajaran Akuntansi 

Biaya.Tahap pelaksanaan pembelajaran model STAD. 

A.Persiapan materi dan penerapkan siswa dalam kelompok. 

Sebelum menyajikan guru harus mempersiapkan lembar kegiatan dan lembar jawaban 

yang akan dipelajarai siswa dalam kelompok-kelomok kooperatif. 

Kemudian menetapkan siswa dalam kelompok heterogen dengan jumlah maksimal 4 - 6 

orang, aturan heterogenitas dapat berdasarkan pada : 

(1). Kemampuan akademik (pandai dan rendah) 

Yang didapat dari hasil akademik (skor awal) sebelumnya.Perlu diingat pembagian itu 

harus diseimbangkan sehingga setiap kelompok terdiri dari siswa dengan siswa dengan 

tingkat prestasi seimbang. 

(2). Jenis kelamin, latar belakang sosial, kesenangan bawaan/sifat (pendiam dan aktif), dll. 

B. Penyajian materi pelajaran, ditekankan pada ha-hal berikut : 

(1) Pendahuluan 

Di sini perlu ditekankan apa yang akan dipelajari siswa dalam kelompok dan 

menginformasikan hal yang penting untuk memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang 

konsep-konsep yang akan mereka pelajari. 

(2) Pengembangan 

Dilakukan pengembangan materi yang sesuai yang akan dipelajari siswa dalam kelompok. 

Di sini siswa belajar untuk memahami makna bukan hafalan, pertanyaan-peranyaan 

diberikan penjelasan tentang benar atau salah. Jika siswa telah memahami konsep maka 

dapat beralih kekonsep lain. 

(3) Praktek terkendali 

Praktek terkendali dilakukan dalam menyajikan materi dengan cara menyuruh siswa 

mengerjakan soal, memanggil siswa secara acak untuk menjawab atau menyelesaikan 

masalah agar siswa selalu siap dan dalam memberikan tugas jangan menyita waktu lama. 

C. Kegiatan Kelompok 

Guru membagikan LKS kepada setiap kelompok sebagai bahan yang akan dipelajari siswa. 
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Isi dari LKS selain materi pelajaran juga digunakan untuk melatih kooperatif. Guru 

memberi bantuan dengan memperjelas perintah, mengulang konsep dan menjawab 

pertanyaan. 

D. Evaluasi 

Dilakukan selama 45 - 60 menit secara mandiri untuk menunjukkan apa yang telah siswa 

pelajari selama bekerja dalam kelompok. Hasil evaluasi digunakan sebagai nilai 

perkembangan individu dan disumbangkan sebagai nilai perkembangan kelompok. 

E. Penghargaan Kelompok 

Dari hasil nilai perkembangan, maka penghargaan pada prestasi kelompok diberikan dalam 

tingkatan penghargaan seperti kelompok baik, hebat dan super. 

F. Perhitungan ulang skor awal dan pengubahan kelompok 

Satu periode penilaian (3 – 4 minggu) dilakukan perhitungan ulang skor evaluasi sebagai 

skor awal siswa yang baru. 

Kemudian dilakukan perubahan kelompok agar siswa dapat bekerja dengan teman yang 

lain. 

2.8.2. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Suatu strategi pambelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan.Demikian pula dengan 

pembelajaran kooperatif tipe STAD. Pembelajaran kooperatif tipe STAD mempunyai 

beberapa keunggulan Slavin diantaranya sebagai berikut: 

1. Siswa bekerja sama dalam mencapai tujuan dengan menjunjung tinggi norma-norma 

kelompok. 

2. Siswa aktif membentu dan memotivasi semangat untuk berhasil bersama. 

3. Aktif berperan sebagai tutor sebaya untuk lebih meningkatkan keberhasila kelompok. 

4. Interaksi antar siswa seiring dengan peningkatan kemampuan mereka dalam berpendapat. 

Selain keunggulan tersebut pembelajaran kooperatif tipe STAD juga memiliki kekurangan-

kekurangan, menurut Dess diantaranya sebagai berikut: 
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1. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk siswa sehingga sulit mencapai target 

kurikulum. 

2. Membutuhkan waktu yang lebih lama untuk guru sehingga pada umumnya guru tidak 

mau menggunakan pembelajaran kooperatif. 

3. Membutuhkan kemampuan khusus guru sehingga tidak semua guru dapat melakukan 

pembelajaran kooperatif. 

4. Menuntut sifat tertentu dari siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. 

Tetapi kekurangan-kekurangan yang ada pada pembelajaran kooperatif tersebut masih 

dapat diatasi atau diminimalkan. Penggunaan waktu yang lebih lama dapat diatasi dengan 

menyediakan lembar kegiatan siswa (LKS) sehingga siswa dapat bekerja secara efektif dan 

efisien.Sedangkan pembentukan kelompok dan penataan ruang kelas sesuai kelompok 

yang ada dapat dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan.Dengan demikian, 

dalam kegiatan pembelajaran tidak ada waktu yang terbuang untuk pembentukan 

kelompok dan penataan ruang kelas. 

Pembelajaran kooperatif memang memerlukan kemampuan khusus guru, namun hal ini 

dapat diatasi dengan melakukan latihan terlebih dahulu. Sedangkan kekurangan-

kekurangan yang terakhir dapat diatasi dengan memberikan pengertian kepada siswa 

bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, siswa 

merasa perlu bekerja sama dan berlatih bekerja sama dalam belajar secara kooperatif. 

2.9. Pembelajaran CTL 

2.9.1. Pengertian Pembelajaran CTL 

Menurut Jonhson dalam Sugianto CTL adalah sebuah proses pendidikan yang 

bertujuan untuk menolong para siswa melihat makna didalam materi akademik yang 

mereka pelajari dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik dengan konteks 

dalam kehidupan keseharian mereka. 

Berdasarkan pendapat para ahli maka dapat  disimpulkan bahwa CTL adalah konsep 

belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 
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dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar akan lebih bermakna 

jika anak ―mengalami‖ sendiri, bukan ―mengetahuinya‖. Dengan metode CTL diharapkan 

dapat membuka wawasan berfikir yang beragam dari seluruh siswa, sehingga mereka dapat 

mempelajari berbagai konsep dan cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Metode 

CTL sebagai pilihan untuk ―menghidupkan‖ kelas, agar siswa belajar dengan 

sesungguhnya belajar (learning how to learn).Sehingga pada akhirnya diharapkan siswa 

tidak bosan. 

Melihat karakteristik metode pembelajaran CTL ini, peneliti beranggapan sangat tepat bila 

metode ini diimplementasikan pada mata pelajaran Akuntansi Biaya. Sudah dikenal umum 

bahwa Akuntansi Biaya merupakan salah satu bidang ilmu ―keras‖, artinya tidak mudah 

dipahami. Bahkan telah berkembang dikalangan siswa suatu mitos bahwa Akuntansi Biaya 

memang sulit dipelajari.Akuntansi Biaya kemudian menjadi momok dan ditakuti banyak 

siswa.Akuntansi Biaya dianggap sebagai onggokan rumus-rumus, yang menjerumuskan 

siswa dengan hafalan yang memusingkan kepala, yang pada gilirannya nilai administrasi 

keuangan  para siswa termasuk yang terendah di antara seluruh mata pelajaran di sekolah. 

Berangkat dari kondisi yang ada diatas, tidak hanya metode pembelajaran CTL saja yang 

diperlukan untuk mencapai prestasi siswa yang gemilang, tetapi lebih jauh pembelajaran 

yang berorientasi pada konstrutivistik yang lain juga diperlukan. Salah satu bentuk 

pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan konstruktivitistik adalah pembelajaran 

kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi alternatif untuk mencapai tujuan yang antara 

lain berupaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, berpikir kritis, 

dan pada saat yang sama meningkatkan prestasi akademiknya. Disamping itu pembelajaran 

kooperatif dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dan pada saat yang 

bersamaan sangat berguna untuk menumbuhkan kemauan kerja sama dan kemauan 

membantu teman.  

Mengajar merupakan istilah kunci yang hampir tak pernah luput dari pembahasan 

mengenai pendidikan karena keeratan hubungan antara keduanya. 

Metode pembelajaran dalam dunia pendidikan perlu dimiliki oleh guru, karena 

keberhasilan Proses Belajar Mengajar (PBM) bergantung pada cara atau metode mengajar 

guru. Metode pembelajaran banyak ragamnya, salah satu diantaranya adalah metode 
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pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning). Metode CTL ialah suatu metode 

mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi 

dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

dimilikinya dan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga 

dan masyarakat.Dengan konsep ini hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi 

siswa. 

 

Melihat karakteristik metode pembelajaran CTL ini, peneliti beranggapan sangat 

tepat bila metode ini diimplementasikan pada mata pelajaran akuntansi biaya.Sudah 

dikenal umum bahwa Fisika merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan alam yang 

tergolong ―keras‖, artinya tidak mudah dipahami.Bahkan telah berkembang dikalangan 

siswa suatu mitos bahwa administrasi keuangan memang sulit dipelajari. Administrasi 

Keuangan  kemudian menjadi momok dan ditakuti banyak siswa. Administrasi Keuangan 

dianggap sebagai onggokan rumus-rumus, yang menjerumuskan siswa dengan hafalan 

yang memusingkan kepala, yang pada gilirannya nilai akuntansi biaya para siswa termasuk 

yang terendah di antara seluruh mata pelajaran di sekolah. Hal ini sungguh 

memprihatinkan, karena administrasi keuangan merupakan ilmu dasar  

Yang harus dikuasai terlebih dulu dalam rangka penguasaan teknologi pada jaman 

modern ini. Akuntansi biaya mempelajari watak dan perilaku alam, sehingga 

memungkinkan kita memanfaatkan dan mempekerjakan alam untuk kepentingan hidup 

manusia. Berangkat dari kondisi yang ada diatas, tidak hanya metode pembelajaran CTL 

saja yang diperlukan untuk mencapai prestasi siswa yang gemilang, tetapi lebih jauh 

pembelajaran yang berorientasi pada konstrutivistik yang lain juga diperlukan. Salah satu 

bentuk pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan konstruktivitistik adalah 

pembelajaran kooperatif. 

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi alternatif untuk mencapai tujuan yang antara 

lain berupaya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam bekerja sama, berpikir kritis, 

dan pada saat yang sama meningkatkan prestasi akademiknya. Disamping itu pembelajaran 

kooperatif dapat membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit dan pada saat yang 

bersamaan sangat berguna untuk menumbuhkan kemauan kerja sama dan kemauan 

membantu teman.  
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Keberhasilan hasil belajar yang dicapai siswa yang diajar menggunakan metode 

pembelajaran  CTL lebih baik dari pada siswa yang tidak diajarkan menggunakan metode 

pembelajaran CTL menunjukan betapa besar manfaat penggunaan metode pembelajaran 

kontekstual  CTL. Saran: Hendaknya para guru tidak henti-hentinya memberikan motivasi 

belajar, karena prestasi belajar yang baik merupakan dambaan siswa dan hendaknya jangan 

merasa puas terhadap prestasi belajar yang diperoleh saat ini, karena masih perlu 

ditingkatkan agar prestasi belajar yang diperoleh saat ini akan lebih baik dimasa yang akan 

datang.  

2.9.2. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran CTL 

Suatu strategi pambelajaran mempunyai kelebihan dan kekurangan.Demikian pula dengan 

pembelajaran CTL. Kelebihan- kelebihan dari pembelajaran CTL  menurut anisa (2010) 

adalah: 

1. Pembelajaran menjadi lebih bermakna dan riil. Artinya siswa melakukan sendiri kegiatan 

yang berhubungan dengan materi yang ada sehingga siswa dapat memahaminya. 

2. Pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa 

karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme, dimana seorang 

siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis 

konstruktivisme siswa diharapkan belajar melalui ‖mengalami‖ bukan ‖menghafal‖. 

3. Menumbuhkan keberanian siswa untuk mengemukakan pendapat tentang meteri yang 

dipelajari. 

4. Menumbuhkan rasa ingin tahu tentang materi yang dipelajari dengan bertanya kepada 

guru. 

5. Menumbuhkan kemampuan dalam bekerja sama dengan teman yang lain untuk 

memecahkan masalah yang ada. 

6. Siswa dapat membuat kesimpulan sendiri dari kegiatan pembelajaran. 

Sedangkan kekurangan-kekurangan dari pembelajarn CTL menurut Dzaki adalah: 



 

35 
 

1. Bagi siswa yang tidak dapat mengikuti pembelajaran, tidak mendapatkan pengetahuan 

dan pengalaman yang sama dengan temen lainnya karena siswa tidak mengalaminya 

sendiri. 

2. Perasaan khawatir pada anggota kelompok akan hilangnya karakteristik siswa karena 

harus menyesuaikan dengan kelompoknya. 

3. Banyak siswa yang tidak senang apabila disuruh bekerja sama dengan yang lainnya, 

karena siswa yang tekun merasa harus bekerja melebihi siswa yang lain dalam 

kelompoknya. 

2.9.3. Prinsip-prinsip dalam Pembelajaran CTL 

Dengan menerapkan CTL  Sugianto tanpa disadari pendidik telah mengikuti tiga prinsip 

ilmiah modern yang menunjang dan mengatur segala sesuatu di alam semesta, yaitu. 

1. Prinsip kesaling-bergantungan.Dalam CTL prinsip kesaling-bergantungan mengajak para 

pendidik untuk mengenali keterkaitan mereka dengan pendidik lainnya, dengan siswa-

siswa, dengan masyarakat dan dengan lingkungan. Prinsip kesaling-bergantungan 

mengajak siswa untuk saling bekerjasama, saling mengutarakan pendapat, saling 

mendengarkan untuk menemukan persoalan, merancang rencana, dan mencari 

pemecahan masalah. Prinsipnya adalah menyatukan pengalaman-pengalaman dari 

masing-masing individu untuk mencapai standar akademik yang tinggi. 

2. Prinsip diferensiasi, merujuk pada dorongan terus menerus dari alam semesta untuk 

menghasilkan keragaman, perbedaan dan keunikan. Dalam CTL prinsip diferensiasi 

membebaskan para siswa untuk menjelajahi bakat pribadi, memunculkan cara belajar 

masing-masing individu, berkembang dengan langkah mereka sendiri. Disini para siswa 

diajak untuk selalu kreatif, berpikir kritis guna menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. 

3. Prinsip pengaturan diri, menyatakan bahwa segala sesuatu diatur, dipertahankan dan 

disadari oleh diri sendiri. Prinsip ini mengajak para siswa untuk mengeluarkan seluruh 

potensinya. Mereka menerima tanggung jawab atas keputusan dan perilaku sendiri, 

menilai alternatif, membuat pilihan, mengembangkan rencana, menganalisis informasi, 

menciptakan solusi dan dengan kritis menilai bukti. Selanjutnya dengan interaksi antar 

siswa akan diperoleh pengertian baru, pandangan baru sekaligus menemukan minat 
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pribadi, kekuatan imajinasi, kemampuan mereka dalam bertahan dan keterbatasan 

kemampuan. 

2.9.4.Pengertian Pengantar akuntansi dan keuangan. 

Keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkatkan, 

mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga 

menghitung risiko dalam menjalankan proyek mereka. 

Menurut Ridwan dan Inge keuangan adalah ilmu dan seni dalam mengelola uang yang 

mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan 

dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang diantara 

individu maupun antara bisnis dan pemerintah. 

2.9.5. Peranan Metode Pembelajaran Kooperatif tipe STAD terhadap Hasil Belajar 

Siswa. 

Kurangnya kemampuan siswa dalam belajar  pengantar akuntansi dan keuangan dapat 

dipengaruhi oleh berbagai variable yang esensial, seperti kesulitan siswa memahami 

konsep pengantar akuntansi dan keuangan, cara verbal guru mengajar pengantar akuntansi 

dan keuangan, penggunaan media belajar, berbagai system pembelajaran pengantar 

akuntansi dan keuangan dan sebagainya. Berbagai factor tersebut apabila diaplikasikan di 

dalam proses belajar mengajar pengantar akuntansi dan keuangan di sekolah, maka akan 

meningkatkan kemampuan siswa. 

Pembelajaran pengantar akuntansi dan keuangan yang dimaksud adalah pembelajaran 

ketrampilan, jadi metode yang paling cocok digunakan untuk mempelajari materi 

pengantar akuntansi dan  keuangan adalah dengan menggunakan cara mengelompokkan 

siswa dan pemberian tugas yang harus diselesaikan dengan baik. Dan metode yang paling 

tepat digunakan adalah metode pembelajaran kooperatif tipe STAD. Penggunaan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD memungkinkan terciptanya suasana interaksi siswa 

yang kooperatif. Antar siswa akan memungkinkan menjadi sumber belajar bagi sesamanya, 
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dan siswa akan merasa lebih mudah belajar sehingga guru mengoptimalkan pencapaian 

tujuan belajar. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan strategi pembelajaran yang mengutamakan 

adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran.Para 

siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi 

pelajaran yang telah ditentukan. Tujuan dibentuknya kelompok  adalah untuk memberikan 

kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam proses berpikir dan dalam 

kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini sebagian besar aktifitas pembelajaran berpusat 

pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi untuk memecahkan 

masalah 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe pembelajaran kooperatif 

yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi 

siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan  materi  pembelajaran. 

Pembelajaran kooperatif tipe STAD Slavin dalam Surianta, terdiri dari lima tahapan utama 

sebagai berikut; 

1) Membentuk kelompok yang anggotanya terdiri dari 4 orang secara heterogen (campuran 

menurut prestasi, jenis kelamin, suku, agama, dll) 

2) Guru menyajikan materi pelajaran 

3) Guru memberikan tugas kepada kelompok untuk dikerjakan. Anggota kelompok yang 

sudah mengerti dapat menjelaskan kepada anggota lainnya sampai semua anggota dalam 

kelompok itu mengerti. 

4) Guru memberikan kuis/ pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab soal 

sisiwa tidak boleh saling bantu. 

5) Evaluasi 

6) Kesimpulan 

 

2.9.6. Peranan Metode Pembelajaran  CTL terhadap Hasil Belajar Siswa 

Keberhasilan belajar bukan semata-mata ditentukan oleh kemampuan individual secara 

utuh, melainkan perolehan belajar itu akan semakin baik apabila dilakukan bersama-sama 
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dalam kelompok-kelompok belajar kecil yang terstruktur dengn baik. Melalui belajar dari 

teman yang sebaya dan di bawah bimbingan seorang guru, maka proses penerimaan dan 

pemahaman siswa akan semakin mudah dan cepat terhadap materi yang dipelajari.Metode 

pembelajaran CTL merupakan suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa 

membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliknya dengan penerapannya dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Belajar akan lebih bermakna 

jika anak ―mengalami‖ sendiri, bukan ―mengetahuinya‖. Dengan metode CTL diharapkan 

dapat membuka wawasan berfikir yang beragam dari seluruh siswa, sehingga mereka dapat 

mempelajari berbagai konsep dan cara mengaitkannya dengan kehidupan nyata. Metode 

CTL sebagai pilihan untuk ―menghidupkan‖ kelas, agar siswa belajar dengan 

sesungguhnya belajar (learning how to learn).Sehingga pada akhirnya diharapkan siswa 

tidak bosan mengikuti pembelajaran dan terjadi interaksi multi arah. 

2.10.  Penelitian yang relevan 

Nama Judul Hasil Penelitian 

Komarudin Peningkatan aktivitas dan 

hasil belajar mata pelajaran 

IPS menggunakan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

STAD pada siswa SMP N 9 

Metro tahun pelajaran 

2010/2011. 

Model pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dapat 

meningkatkan aktivitas 

belajar siswa sehingga hasil 

belajar pelajaran IPS juga 

meningkat setelah dilakukan 

siklus ke 3 hasil belajar siswa 

yang mencapai standar di 

atas KKM mencapai 94,44% 

dari jumlah siswa sebesar 36 

orang. 

Sadono dan Kana Hidayah Implementasi kurikulum 

berbasis kompetensi dengan 

pendekatan Contextual 

Teaching and Learning ( 

Mata pelajaran matematika 

termaksuk mata pelajaran 

berbasis kompetensi lebih 

efektif jika dalam pemberian 
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CTL ) pada mata pelajaran 

matematika pokok bahasan 

statistik dan statistika di 

SMA Muhammadiyah 

yogyakarta tahun pelajaran. 

materi di gunakan model 

pembelajaran CTL. 

Siti Arniah Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

STAD untuk meningkatkan 

keterampilan proses sains 

siswa pada pembelajaran 

fisika di SMA. 

Penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe 

STAD dapat meningkatkan 

proses sains pada mata 

pelajaran fisika. 

 

Dari ketiga penelitian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa metode pembelajaran 

kooperatif tipe STAD dan metode pembelajaran CTL hasilnya lebih efektif dan lebih dapat 

meningkatkan hasil belajar  siswa pada mata pelajaran yang berbasis kompetensi termasuk 

mata pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan. 

2.11. Kerangka Berpikir 

Kondisi pembelajaran dan kemampuan awal siswa akan memberikan dampak dalam 

peningkatan hasil belajar siswa yang pada akhirnya akan mempengaruhi prestasi belajar 

siswa. Materi pelajaran pengantar akuntansi dan kuangan adalah mata pelajaran yang 

bersifat spiral hirarki yang artinya seorang siswa tidak dapat mempelajari dan memahami 

konsep abstrak sebelum menguasai yang konkrit yang artinya tidak dapat menguasai materi 

yang rumit sebelum menguasai materi yang sederhana. Sehingga strategi dan metode yang 

digunakan juga harus yang dianggap ada keterkaitannya antara materi konsep yang abstrak 

dan yang konkrit sehingga diharapkan akan menunjang tercapainya penguasaan materi 

yang maksimal yang akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Penggunaan strategi dan metode yang tepat dalam pembelajaran pengantar akuntansi dan 

keuangan sangat menunjang tercapainya penguasaan konsep yang maksimal yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran yang dianggap mampu 
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meningkatkan hasil belajar adalah pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran 

CTL. Karena pembelajaran kooperatif tipe STAD adalah merupakan strategi pembelajaran 

yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai 

tujuan pembelajaran. Para siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan diarahkan 

untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan. Tujuan dibentuknya kelompok  

adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat terlibat secara aktif dalam 

proses berpikir dan dalam kegiatan-kegiatan belajar. Dalam hal ini sebagian besar aktifitas 

pembelajaran berpusat pada siswa, yakni mempelajari materi pelajaran serta berdiskusi 

untuk memecahkan masalah. Pembelajaran kooperatif sangat berbeda dengan model 

pembelajaran yang langsung karena pembelajarn kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai hasil belajar akademik dan juga efektif untuk mengembangan keterampilan 

siswa terutama untuk memahami materi-materi yang sulit seperti materi mengelola kartu 

persediaan bahan baku. Pembelajaran kooperatif tipe STAD merupakan salah satu tipe 

pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur khusus yang dirancang untuk 

mempengaruhi pola interaksi siswa dan memiliki tujuan untuk meningkatkan penguasaan 

materi pembelajaran yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar sisiwa. 

Sedangkan pembelajaran CTL adalah merupakan suatu metode pembelajaran yang 

mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliknya dengan 

penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Belajar 

akan lebih bermakna jika anak ―mengalami‖ sendiri, bukan ―mengetahuinya‖. Berdasarkan 

uraian diatas, maka dapt digambarkan kerangka pikir sebagai berikut : 

Gambar 2. Paradigma Penelitia 

 

  

 

 

 

Pembelajaran 

Kooperatif tipe STAD 

(X1) 
Hasil Belajar 

pengantar akuntansi 

dan keuangan (Y) 

Pembelajaran 

Kooperatif tipe CTL 

(X2) 
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2.12. Hipotesis 

Hipotesis ini dirumuskan menjadi hipotesis verbal  

Hipotesis 1 

Ho = Tidak ada perbedaan hasil belajar Pengantar Akuntansi dan 

Keuangan antar metode pembelajaran yang digunakan (kooperatif 

tipe STAD dan CTL) dan antartingkat kemampuan awal  siswa 

kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

H1 ≠ Ada perbedaan hasil belajar Pengantar Akuntansi dan Keuangan 

antarmetode pembelajaran yang digunakan (kooperatif tipe STAD 

dan CTL) dan antartingkat kemampuan awal  siswa kelas XI Ak 

SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

Hipotesis 2 

Ho = Tidak ada perbedaan hasil belajar Pengantar Akuntansi dan 

Keuangan antara siswa yang diberi pembelajaran dengan 

menggunakan metode kooperatif tipe STAD dan menggunakan 

metode CTL tanpa memperhatikan tingkat kemampuan awal pada 

siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

H1 ≠ Ada perbedaan hasil belajar Pengantar Akuntansi dan Keuangan 

antara siswa yang diberi pembelajaran dengan menggunakan 

metode kooperatif tipe STAD dan menggunakan metode CTL tanpa 

memperhatikan tingkat kemampuan awal pada siswa kelas XI Ak 
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SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

Hipotesis 3 

Ho = Tidak ada perbedaan hasil belajar Pengantar Akuntansi dan 

Keuangan antara siswa yang berkemampuan awal tinggi, sedang, 

dan rendah tanpa mempertimbangkan metode pembelajaran yang 

digunakan pada siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar 

Lampung. 

H1 ≠ Ada perbedaan hasil belajar Pengantar Akuntansi dan Keuangan 

antara siswa yang berkemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah 

tanpa mempertimbangkan metode pembelajaran yang digunakan 

pada siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

Hipotesis 4 

Ho = Tidak ada interaksi antara metode pembelajaran yang digunakan 

dengan tingkat kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar 

Akuntansi Biaya pada siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar 

Lampung. 

H1 ≠ Ada interaksi antara metode pembelajaran yang digunakan dengan 

tingkat kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar Akuntansi 

Biaya pada siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

Hipotesis 5 
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Ho = Tidak ada perbedaan rerata (mean) hasil belajar Pengantar 

Akuntansi dan Keuangan antara siswa yang diberi pembelajaran 

menggunakan metode kooperatif tipe STAD dan menggunakan 

metode CTL pada tingkat kemampuan awal tinggi siswa kelas XI 

Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

H1 ≠ Ada perbedaan rerata (mean) hasil belajar Pengantar Akuntansi dan 

Keuangan antara siswa yang diberi pembelajaran menggunakan 

metode kooperatif tipe STAD dan menggunakan metode CTL pada 

tingkat kemampuan awal tinggi siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 

Bandar Lampung. 

Hipotesis 6 

Ho = Tidak ada perbedaan rerata (mean) hasil belajar Pengantar 

Akuntansi dan Keuangan antara siswa yang diberi pembelajaran 

menggunakan metode kooperatif tipe STAD dan menggunakan 

metode CTL pada tingkat kemampuan awal sedang siswa kelas XI 

Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

H1 ≠ Ada perbedaan rerata (mean) hasil belajar Pengantar Akuntansi dan 

Keuangan antara siswa yang diberi pembelajaran menggunakan 

metode kooperatif tipe STAD dan menggunakan metode CTL pada 

tingkat kemampuan awal sedang siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 

Bandar Lampung. 
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Hipotesis 7 

Ho = Tidak ada perbedaan rerata (mean) hasil belajar Pengantar 

Akuntansi dan Keuangan antara siswa yang diberi pembelajaran 

menggunakan metode kooperatif tipe STAD dan menggunakan 

metode CTL pada tingkat kemampuan awal rendah siswa kelas XI 

Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 

H1 ≠ Ada perbedaan rerata (mean) hasil belajar  antara siswa yang diberi 

pembelajaran menggunakan metode kooperatif tipe STAD dan 

menggunakan metode CTL pada tingkat kemampuan awal rendah 

siswa kelas XI Ak SMK Negeri 1 Bandar Lampung. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian  

Berdasarkan tingkat eksplanasinya, penelitian ini tergolong penelitian komparatif dengan 

pendekatan eksperimen. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat 

membedakan.  Menguji hipotesis komparatif berarti menguji parameter populasi yang 

berbentuk perbedaan (Sugiyono, 2005:115).  

Rancangan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu 

mengetahui perbedaan suatu variable, yaitu hasil belajar pengantar akuntansi dan keuangan 

dengan perlakukan yang berbeda. Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan eksperimen 

yaitu suatu penelitian yang berusaha mencari pengaruh variable tertentu terhadap variable 

yang lain dalam kondisi terkontrol secara ketat, Sugiyono (2005:7).  Adapun dalam 

penelitian ini menggunakan desain eksperimental semu yaitu jenis penelitian yang tidak 

memungkinkan untuk mengontrol dan memanipulasi semua variable yang relevan secara 

penuh.  Variabel terikat (Y) peningkatan hasil belajar pengantar akuntansi dan keuangan 

siswa, variabel bebas perlakuan pembelajaran dan variabel bebas atribut kemampuan awal.  

Variabel bebas perlakuan diklasifikasikan dalam bentuk pembelajaran dengan metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD (X1)   sedangkan variabel bebas pembelajaran metode 

CTL (X2). 
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Dalam penelitian ini siswa sebagai sampel dikelompokkan menjadi dua kelompok.  

Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang mendapatkan perlakuan pembelajaran 

pengantar akuntansi dan keuangan dengan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 

kelompok kedua adalah kelompok siswa yang mendapat perlakuan pembelajaran pengantar 

akuntansi dan keuangan dengan pembelajaran CTL. Sebelum diberikan perlakuan 

sebagaimana yang direncanakan dengan menggunakan desain randomized control group 

pretest-posttest.  Adapun prosedur penelitian secara rinci dijelaskan berikut ini. 

1) Memilih unit percobaan. 

2) Membagi unit percobaan menjadi 2 kelompok, yaitu satu kelompok diberi perlakuan 

kooperatif tipe STAD sebagai kelompok eksperimen dan satu kelompok lainnya dengan 

pembelajaran CTL sebagai kelompok pembanding. 

3) Memberikan pre-tes untuk kedua kelompok dan menghitung mean hasil pre-tes tersebut 

untuk menentukan kedua kelompok atau kelas memiliki kondisi yang sama.  

4) Melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan metode kooperatif tipe STAD pada 

kelompok eksperimen dan menerapkan pembelajaran CTL pada kelompok pembanding. 

5) Memberikan pos-tes kedua kelompok untuk mengukur perubahan yang terjadi pada 

masing-masing kelompok.  

6) Menganalisis pelaksanaan eksperimen dan hasil yang dicapai berdasarkan hasil pos-tes 

dan perubahan hasil antara pre-tes dan pos-tes.  Prosedur terse ut secara ringkas dapat 

ditunjukkan pada Tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1  Ringkasan prosedur eksperimen. 

Kelompok 
Tes Awal 

(pre-tes) 
Perlakuan 

Tes Akhir 

(pos-tes) 

Kelompok 

Eksperimen 
To M1 T1 
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Kelompok 

Pembanding 
To M2 T1 

Keterangan: 

M1 : Pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif tipe 

STAD 

M2 : Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran CTL 

T0 : Tes kemampuan awal (pre-tes) yaitu sebelum diberikan 

perlakuan 

T1 : Tes kemampuan akhir (pos-tes) yaitu sesudah diberikan 

perlakuan 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Bandar Lampung, khusussnya pada siswa 

kelas XI Ak 1 dan XI Ak2. Waktu penelitian  dilaksanakan pada minggu  kedua bulan 

September 2016 sampai pada minggu pertama bulan Oktober  2016.  

3.3 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan suatu keseluruhan subyek penelitian.  Populasi yang ditetapkan pada 

penelitian ini adalah siswa kelas XI Jurusan Akuntansi SMK Negeri 1 Bandar Lampung 

yang berjumlah 70 siswa yang terbagi dalam 2 kelas.  Adapun rincian jumlah populasi 

masing-masing kelas yaitu 38 orang untuk kelas XI Ak1 dan 32 orang untuk kelas XI Ak2.  

Penetapan populasi dalam penelitian eksperimen memiliki pemahaman yang berbeda 

dengan populasi dalam penelitian pendekatan kuantitatif korelasional.  Dalam pendekatan 

kuantitatif korelasional, populasi akan dipergunakan untuk menggeneralisasi hasil analisis 

data sampel.  Hal ini berbeda dengan populasi pada penelitian eksperimen.  Populasi dalam 

penelitian eksperimen hanya dipergunakan untuk membuat sampel penelitian yang akan 

diberi perlakuan dan bukan untuk menggeneralisasikan hasil penelitian yang diperoleh. 
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3.4 Sampel Penelitian 

Dilakukan dengan purposive sampling yaitu penentuan sampel dari anggota populasi dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2008: 124). Pertimbangan tertentu yang dilakukan dalam 

memilih dua kelas sebagai sampel dengan melihat hasil tes awal (pres tes) Pengantar 

Akuntansi dan Keuangan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017.  Langkah ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai benar-benar merupakan efek dari 

perlakuan yang diberikan.  Hasil penelitian ini tidak digeneralisasikan kepada populasi dari 

mana sampel tersebut dibentuk atau ditentukan.  Oleh karena itu penentuan sampel ini 

dimaksudkan untuk menentukan kesamaan rata-rata hasil tes awal antara kelas XI Ak1 dan  

kelas XI Ak2 sebagai sampel yang akan diberi perlakuan. 

Tahap dalam pengambilan sampel ini adalah sebagai berikut.  

1) Memilih kelas yang mendapat pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan. 

2) Langkah selanjutnya yaitu mengundi kelas  untuk menentukan kelas mana yang akan 

diberikan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan pembelajaran CTL.  

3) Kemudian dari 2 kelas eksperimen dan pembanding siswa yang berjumlah 38  orang 

masing-masing 6 orang siswa diambil secara acak untuk melaksanakan uji coba soal 

pretest maupun posttest, sehingga nanti yang akan menjadi sampel di kelas eksperiman 

hanya berjumlah 32 orang siswa dan  siswa di kelas pembanding yang berjumlah 32 

orang diambil secara acak 6 orang  yang melaksanakan uji coba soal pretest dan posttes , 

sehingga yang menjadi sampel di kelas pebanding hanya berjumlah 26 orang siswa. 
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3.5 Definisi Operasional 

Untuk memberikan pemahaman yang sama tentang beberapa variabel yang terdapat dalam 

penelitian ini perlu dikemukakan definisi operasional.  Bagian ini dikemukakan beberapa 

definisi operasional variabel yang berkaitan dengan ekperimen yang dilakukan.  Beberapa 

definisi operasioanl tersebut secara rinci dikemukakan berikut ini. 

 

3.5.1 Metode Pembelajaran Kooperatif tipe STAD 

Metode pembelajarn Kooperatif tipe STAD pada penelitian ini adalah metode 

pembelajaran dengan menggunakan kelompok-kelompok kecil dengan jumlah angota tiap 

kelompok 5 orang siswa secara heterogen.  Tahapan yang harus dilakukan dalam 

menerapkan pembelajaran kooperatif tipe STAD dijelaskan berikut ini. 

Tabel 3.3  Tahapan yang harus dilakukan dalam menerapkan pembelajaran kooperatif 

tipe STAD 

Langkah-langkah 

pembelajaran Kooperatif tipe 

STAD 

Kegiatan Guru 

1. Menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa 

Menyampaikan semua tujuan 

pelajaran yang ngin dicapai pada 

pelajaran tersebut dan motivasi siswa 

2. Menyajikan atau 

menyampaikan informasi 

 

Menyajikan informasi kepada siswa 

denmgan jalan mendemonstrasikan 

atau lewat bahan  

bacaan 

3. Mengorganisasikan siswa 

dalam kelompok-

kelompok belajar 

Menjelaskan kepada siswa 

bagaimana caranya membentuk 

kelompok belajar dan membantu 

setiap kelompok agar transisi secara 
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Langkah-langkah 

pembelajaran Kooperatif tipe 

STAD 

Kegiatan Guru 

efektif. 

4. Membimbing kelompok 

bekerja dan belajar 

Membimbing kelompok-kelompok 

belajar pada saat mereka 

mengerjakan tugas mereka. 

5. Evaluasi Mengevaluasikan hasil belajar 

tentang materi yang telah diajarkan 

atau masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil kerjanya 

6. Memberi penghargaan Mencari cara-cara untuk menghargai 

baik upaya maupun hasil belajar 

individu dan kelompok. 

Sumber: Trianto (2009: 54) 

3.5.2 Pembelajaran CTL 

Pembelajaran CTL dalam penelitian ini adalah dalam pembelajaran, guru membantu 

siswa untuk tidak hanya sekedar menghafal, mengingat pengetahuan tetapi merupakan 

suatu proses belajar mengajar dimana siswa sendiri aktif secara mental mebangun 

pengetahuannya, yang dilandasi oleh struktur pengetahuanyang dimilikinya. Tahapan 

atau langkah–langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan 

pembelajaran CTL dijelaskan berikut ini. 

Tabel 3.4  Tahapan yang harus dilakukan dalam menerapkan pembelajaran CTL 

Langkah-langkah pembelajaran CTL Kegiatan Guru 

1. Guru menyampaikan kompetensi 

yang ingin dicapai 

 Mengingatkan kembali 

materi sebelumnya. 

 Menyampaikan tujuan 

pembelajaran dan 

memotivasi siswa untuk 

belajar.  

 Merespon apersepsi dari 
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Langkah-langkah pembelajaran CTL Kegiatan Guru 

guru. 

 Bertanya jika ada yang 

belum dimengerti bila materi 

sebelumnya belum 

dimengerti 

2. Memulai pelajaran dengan 

mengajukan masalah yang rill bagi 

siswa (masalah kontekstual) 

 Guru membagikan LKS 

dimana pada LKS tersebut 

sudah diajukan masalah 

kontekstual yang mengarah 

ke KD 

3. Siswa mengembangkan atau 

menciptakan model-model 

matematis simbolik secara 

informal terhadap persoalan atau 

masalah yang diajukan. 

 Guru  membimbing siswa 

untuk menemukan rumus 

luas permukaan balok 

melalui LKS siswa 

 Guru berkeliling kelas untuk 

mengamati, memotivasi dan 

membantu kelompok/siswa 

yang mengalami kesulitan. 

4. Presentasi  hasil diskusi.  

 

 Guru memilih beberapa 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya 

 

Tabel 3.4  (Lanjutan) 

Langkah-langkah pembelajaran CTL Kegiatan Guru 

5. Latihan   Guru meluruskan beberapa 

jawaban siswa yang kurang 

tepat. 

 Guru menjelaskan materi 

sesuai KD 

 

6. Latihan  Guru memberikan soal 

latihan yang ada di dalam 

LKS secara berkelompok. 

 Siswa mengerjakan soal  

latihan yang ada di dalam 
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Langkah-langkah pembelajaran CTL Kegiatan Guru 

LKS secara berkelompok 

7. Membahas soal latihan  

 
 Guru memilih kelompok 

secara acak untuk 

menuliskan jawaban 

kelompoknya. 

8. Penutup  Guru memberikan Quis 

akhir, untuk melihat tingkat 

penalaran siswa  secara 

individu terhadap materi 

sesuai KD 

 Guru membimbing siswa 

untuk menyimpulkan yang 

sesuai KD 

Sumber: Wina Sanjaya (2007)  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa data utama yang diperlukan dalam penelitian ekperimen ini yaitu berupa informasi 

umum tentang sekolah dan hasil belajar akuntansi biaya.  Oleh karena itu teknik yang 

diperlukan untuk memperoleh data tersebut sebagai berikut. 

1) Dokumentasi, teknik ini digunakan untuk memperoleh data umum berkaitan dengan 

informasi sekolah. 

2) Tes, tes ini diberikan pada tahap awal dan tahap akhir.  Tes awal digunakan untuk 

mengetahui tingkat kemampuan awal siswa dalam pelajaran pengantar akuntansi dan 

keuangan dan tes akhir digunakan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh 

siswa. 
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3) Pengukuran, teknik ini digunakan untuk memperoleh data prestasi belajar yang diperoleh 

dengan cara memberi tes tertulis, yaitu berupa sejumlah pertanyaan yang diajukan secara 

tertulis tentang asfek-asfek yang ingin diketahui keadaanya dari jawaban yang diberikan 

secara tertulis pula. Tes tertulis disini digunakan tes objektif , yaitu tes yang disusun 

dimana setiap pertanyaan tes disediakan alternative jawaban yang dapat dipilih baik 

untuk kelas kontrol maupun kelas eksperimen. 

3.7 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data terutama kemampuan awal dan hasil 

belajar siswa adalah soal tes.  Dalam pembuatan instrumen tes untuk hasil belajar pengantar 

akuntansi dan keuangan dilakukan dengan menggunakan kisi-kisi yang didasarkan pada 

standar kompetensi (SK). Kisi-kisi instrument hasil belajar untuk standar kompetensi 

mengelola kartu persediaan bahan baku dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut. 

Tabel 3.5  Kisi-kisi Instrumen Hasil Belajar 

No 
Kompetensi 

Dasar 

Uraian 

Materi 
Indikator Jenjang 

Jumlah 

Soal 
No Soal 

1 Menjelaskan 

posisi bidang 

keuangan 

dalam struktur 

organisasi 

perusahaan 

 

Posisi 

bidang 

keuangan 

dalam 

struktur 

organisasi 

perusahaan 

Menjelaskan 

bidang keuangan 

dalam perusahaan 

Menjelaskan posisi 

keuangan dalam 

struktur organisasi 

perusahaan 

Menjelaskan 

bidang keuangan 

dalam struktur 

organisasi 

perusahaan 

 

C2 15 1-15 
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2 Menjelaskan 

jabatan/karier 

dalam bidang 

keuangan 

perusahaan 

 

Jabatan/kari

er dalam 

bidang 

keuangan 

perusahaan 

 

Menjelaskan 

pengertian 

jabatan/karier 

dalam bidang 

keuangan 

perusahaan 

Mengjelaskan 

jabatan/karier 

dalam bidang 

keuangan 

perusahaan 

C2 15  16-30 

 

Dalam membuat instrument tes kemampuan awal siswa didasarkan pada materi pengetahuan 

awal pengantar akuntansi dan keuangan yang nantinya sebagai pengatahuan prasyarat dalam 

mempelajari materi posisi bidang keuangan dalam struktur organisasi perusahaan. Kisi-kisi 

instrument tes kemampuan awal siswa dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut ini. 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Instrumen Kemampuan Awal 

No 
Kompetensi 

Dasar 

Uraian 

Materi 
Indikator 

Jenjan

g 

Jumla

h Soal 

No. 

Soal 

1 Menjelaskan 

posisi bidang 

keuangan dalam 

struktur 

organisasi 

perusahaan 

 

Posisi bidang 

keuangan 

dalam struktur 

organisasi 

perusahaan 

Menjelaskan 

bidang keuangan 

dalam perusahaan 

Menjelaskan posisi 

keuangan dalam 

struktur organisasi 

perusahaan 

Menjelaskan 

bidang keuangan 

dalam struktur 

organisasi 

perusahaan 

 

C2 15 1-15 

2. Menjelaskan 

jabatan/karier 

dalam bidang 

Jabatan/karier 

dalam bidang 

keuangan 

Menjelaskan 

pengertian 

jabatan/karier 

C2 15  16-30 
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keuangan 

perusahaan 

 

perusahaan 

 

dalam bidang 

keuangan 

perusahaan 

Mengjelaskan 

jabatan/karier 

dalam bidang 

keuangan 

perusahaan 

 

Berkenanaan dengan penggunaan soal tes tersebut, maka perlu dilakukan pengujian 

terhadap soal yang akan digunakan berkaitan dengan validitas, reliabilitas, tingkat 

kesukaran, dan daya beda soal tersebut. 

3.8.Uji Persyaratan Instrumen 

Instrumen soal tes kemampuan awal dan soal tes kemampuan akhir /posttest  sebelum 

diujikan kepada siswa-siswa di kelas eksperimen maupun kelas pembanding terlebih dahulu 

diujikan kepada 12 orang siswa dari kelas yang berbeda, setelah itu soal dianalisis untuk 

mengetahui apakah soal tersebut valid, reliabel, bagaimana tingkat kesukarannya dan daya 

bedanya. Uji coba instrumen dilakukan dengan menggunakan program anates.  

3.8.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2003) sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa 

yang hendak diukur. Jenis validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas isi. 

Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang 

sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Untuk menguji validitas instrument 

digunakan rumus koefisien korelasi biseral: 
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 pbi=    
     

  
  √

 
 
 

 

                     

 

Keterangan : 
 

 pbi           : Koefesien korelasi beseral 

          : Rerata skore dari subyek yang menjawab betul bagi item yang dicari 

Mt         : Rerata skore total 

St          : Standar deviasi dari skore total 

P         : Proporsi siswa yang menjawab benar  

               (  
                                   

                    
) 

        q          : Proporsi siswa yang menjawab salah 

               ( q = 1- p) 

  (Arikunto, 2006:79)   

 

Dengan kriteria  pengujian                       α =0,05 maka alat ukur trsebut 

dinyatakan valid dan sebaliknya apabila              maka alat ukur tersebut dinyatakan 

tidak valid. 

Untuk menguji tingkat validitas angket digunakan rumus Korelasi Product Moment, yaitu:               

 

         

 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑    { ∑     ∑     
 

Keterangan = 

        : Koefisien korelasiantara variable X dan Variebel Y 

   : Jumlah responden 

∑  : Jumlah skor item 

∑  : Jumlah skor total seluruh item 

(Suharsini Arikunto, 2006:170) 

Dengan kriteria  pengujian                       α =0,05 maka alat ukur trsebut 

dinyatakan valid dan sebaliknya apabila              maka alat ukur tersebut dinyatakan 

tidak valid. 
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Berdasarkan pengujian validitas pada kelas eksperimen dan kelas pembanding diperoleh 

hasil sebagai berikut. Berdasarilai pre test untuk kelas ekperimen, yang menunjukkan hasil 

belajar tidak ada yang mendapat nilai sangat tinggi, yang mendapat nilai tinggi sebanyak 10 

orang dan mendapat nilai cukup sebanyak 12 orang, 10 orang siswa. Nilai pre test untuk 

kelas pembanding, yang menunjukkan hasil belajar tidak ada yang mendapat nilai sangat 

tinggi, yang mendapat nilai tinggi sebanyak 3 orang, mendapat nilai cukup sebanyak 10 

orang,  dan yang mendapat nilai rendah sebanyak 13 orang siswa. Nilai post test untuk kelas 

eksperimen, yang menunjukkan hasil belajar yang mendapat nilai sangat tinggi sebanyak 4 

orang siswa, yang mendapat nilai tinggi sebanyak 18 orang dan mendapat nilai cukup 

sebanyak 2 orang siswa. Nilai post test untuk kelas pembanding, yang menunjukkan hasil 

belajar yang mendapat nilai sangat tinggi tidak ada, yang mendapat nilai tinggi sebanyak 13 

orang dan mendapat nilai cukup sebanyak 19 orang siswa. 

3.8.2 Uji Reabilitas. 

Kata reliabilitas dalam bahasa indonesia diambil dari kata reliability dalam bahasa 

inggris, berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya (Arikunto 2003 : 59).  

Jenis reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode alpha. Adapun 

rumus untuk uji reliabilitas ini, yaitu : 

r11 = *
 

   
+ *  

   
 

  
 + 

 

Keterangan: 

r11  : reliabilitas instrumen  

k    : banyaknya butir soal  

p    : proporsi siswa yang menjawab benar  

q    : proporsi siswa yang menjawab salah  

vt    : varians total  

 

Tabel 3.8 Kriteria Klasifikasi Reliabilitas 

 

Koefisien korelasi Kriteria 

0,80 – 1,00 Sangat tinggi 

0,60 – 0,79 Tinggi 
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0,40 – 0,59 Cukup 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,00 – 0,19 Sangat rendah 

(Arikunto 2002: 164) 

 

Berdasarkan pengujian reliabilitas dengan SPSS, diperoleh hasiltingkat reliabel masing-

masing variabel sebagai berikut: 

a.Pre test 

Hasil perhitungan uji reabilitas item soal pre test sebesar 0,85 dan  jika dilihat pada 

kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya, maka memiliki tingkat reabilitas tinggi. 

b.Post test 

Hasil perhitungan uji reabilitas item soal post test sebesar 0,87 dan jika dilihat pada 

kriteria peafsiran mengenai indek korelasinya, maka memiliki tingkat reabilitas tinggi. 

3.8.3 Tingkat Kesukaran. 

Menurut Arikunto ( 2003 : 207), soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan 

tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi 

usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa 

menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena diluar 

jangkauannya. 

 

Didalam istilah evaluasi, indeks kesukaran diberi simbol P, singkatan dari kata proporsi. 

Rumus untuk mencari taraf kesukaran yaitu : 

P = 
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Dimana: 

P     = Indeks Kesukaran 

B    = Banyaknya siswa yang menjawab soal itu dengan benar 

JS   =  Jumlah seluruh siswa 

 

Adapun kriteria uji taraf kesukaran, yaitu: 

Tabel 3.9 Kriteria Taraf Kesukaran Butir Soal 

Taraf Kesukaran Kriteria 

0,00 – 0,29 Sukur 

0,30 – 0,69 Sedang 

0,70 – 1,00 Mudah 

       (Arikunto, 2003:210) 

Berdasarkan peghitungan taraf kesukaran dengan anates, diperoleh hasil sebagai berikut, 

dari 15 soal test yang 3 soal masuk dalam kriteria sangat mudah, 10 soal masuk dalam 

kriteria mudah dan 2 soal masuk dalam kriteria sukar. 

3.8.4 Daya Pembeda. 

Menurut Arikunto (2003:211), daya pembeda soal adalah kemampuan sesuatu untuk 

membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Dalam perhitungan daya pembeda ini, siswa dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu 

kelompok pandai atau kelompok atas serta kelompok bodoh atau kelompok bawah. Seluruh 

kelompok dibagi 2 sama besar, 50% kelompok atas dan 50% kelompok bawah. Angka yang 

menunjukkan daya pembeda disebut indeks diskriminasi, disingkat DP (Arikunto 2003 : 

211). Rumus untuk menentukan indeks diskriminasi itu adalah : 

D = 
  

  
  

  

  
 = PA - PB 

Dimana : 

J =  jumlah peserta tes 
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JA  = banyaknya peserta kelompok atas 

JB  = banyaknya jumlah kelompok bawah 

BA = banyaknya jumlah kelompok atas yang menjawab soal dengan benar 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan benar 

PA = proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PA = proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar 

 

Tabel 3.10 Kriteria Daya Pembeda Butir Soal 

Daya Pembeda Kriteria 

0,00 – 0,20 Jelek 

0,20 – 0,40 Cukup 

0,40 – 0,70 Baik 

0,70 – 1,00 Baik Sekali 

Negative Tidak Baik 

       (Arikunto, 2003:218) 

Berdasarkan penghitungan daya pembeda dengan anates, diperoleh hasil sebagai berikut, 

daya pembeda butir soal dengan kriteria baik sekali sebanyak 5 soal, kriteria baik sebanyak 

20 soal, kriteria cukup sebanyak 3 soal dan kriteria jelek sebanyak 2 soal. 

3.85.. Desain Penelitian 

Sebagaimana eksperimen yang akan dilakukan yaitu  membandingkan hasil belajar 

akuntansi biaya siswa yang diberi metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan 

metode pembelajaran CTL. 

3.9.Analisis Data 

Uji persyaratan analisis data yang digunakan adalah statistic inferrensial dengan teknik 

statistic non parametric yaitu suatu teknik analisis data yang tidak menetapkan syarat-

syarat tertentu mengenai parameter-parameter populasi yang menjadi sampel (Basrowi, 

2010:5).  Penggunaan statistic non parametric untuk menguji parameter populasi melalui 

statistik, atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Pada menggunaan statistik 
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parametris mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus 

berdistribusi normal dan datanya homogen, sehingga harus dilakukan uji normalitas dan 

uji homogenitas. 

3.9.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksud untuk memeriksa apakah data populasi berdistribusi normal atau 

tidak. Pengujian ini diperlukan untuk mengetahui apakah pemakaian teknik analisis 

cocok dipergunakan untuk data penelitian ini.  Dalam penelitian ini uji normalitas 

dilakukan pada tes kemampuan awal dengan analisis statistic non  parametric 

menggunakan metode one-sample kolmogorov-smirnov test dengan SPSS 19.0 for 

windows. 

Jika dalam hipotesis penelitian : 

1) H0 = data tidak terdistribusi secara normal, dan 

2) H1 = data terdistribusi secara normal.   

Berdasarkan pada besarnya probabilitas atau nilai Asymp.Sig (2-tailed) sehingga nilai α 

yang digunakan adalah 0,025 dengan demikian kriteria ujinya sebagai berikut, 

1. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas < 0,025 maka H0 diterima. 

2. Jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas > 0,025 maka H0 ditolak.  

Berdasarkan hasil output statistik diketahui dalam tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test, nilai Asymp.Sig (2-tailed) untuk data tes kemampuan awal  kelas eksperimen = 0, 482 

dan kelas pembanding = 0,606 Karena semua variabel mempunyai nilai probabilitas lebih 
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besar dari α (0,025) sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel terdistribusi secara 

normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.7 sebagai berikut. 

Tabel.3.12 Hasil uji normalitas tes kemampuan awal kelas eksperimen dan  kelas 

pembanding.   

KELAS Rerata Sd Jumlah Keterangan Kesimpulan 

Eksperimen 57,57 15,42 33 Sig> 0,025 Normal 

Pembanding 44,85 15,03 33 Sig> 0,025 Normal 

 

3.9.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini 

homogen/tidak. Uji homogenitas dilakukan untuk menguji data kemampuan awal siswa 

sebelum diberikan pembelajaran dengan menggunakan uji analisis one way Anova dengan 

SPSS 19 .  Analisis varian ini digunakan untuk menentukan dua rata-rata atau lebih 

kelompok yang berbeda secara nyata yaitu kelas eksperimen dan kelas 

kontrol/pembanding, dengan kriteria perhitungan uji statistik sebagai berikut. 

Ho = Kedua kelompok memiliki varian yang homogen. 

H1 = Kedua kelompok memiliki varian yang tidak homogen.  

Kriteria pengambilan keputusan : 

1) jika probabilitas (sig) > 0,05 maka Ho diterima, dan 

2) jika Probabilitas (sig) < 0,05 maka Ho ditolak. 

Mengacu pada hasil uji statistik yang dilakukan dengan bantuan SPSS 19  berdasarkan Test 

of Homogeneity of Variances menunjukkan nilai Levene Test adalah 0,240 dengan nilai 
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signifikansi 0,788 > α (0,05), maka H0 diterima atau kedua kelompok memiliki varian yang 

homogen.  

3.9.3  Uji Kesamaan Dua Rata-Rata Tes Kemampuan Awal Kelas STAD dan Kelas CTL 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan. Uji kesamaan dua rata-

rata dalam penelitian ini menggunakan rumus t-test dua sampel tidak berhubungan 

(independent samplet t-test) dengan SPSS 19. 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini adalah 

1) H0 = kedua varian adalah sama, dan 

2) H1 = kedua varian adalah berbeda.  

Kriteria pengambilan keputusan : 

1) jika probabilitas (sig) > 0,05 maka Ho diterima, dan 

2) jika Probabilitas (sig) < 0,05 maka Ho ditolak. 

Mendasarkan pada hasil uji statistik t-test yang dilakukan diperoleh nilai rata-rata untuk 

kelas eksperimen 57,57 standar deviasi 15,42 dan untuk kelas pembanding diperoleh nilai 

rata-rata 44,85 dengan standar deviasi 15,03. Nilai signifikansi berdasarkan levene’s test 

for equality of variance (diasumsikan kedua varian sama) adalah 0,788.  Karena nilai sig 

> 0,05 atau 0,788 > 0,05 dapat disimpulkan bahwa kedua varian memiliki kemampuan 

yang sama sebelum diberikan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk kelas 

eksperimen dan metode pembelajaran CTL untuk kelas pembanding. 
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3.10.  Hipotesis Statistik 

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini digunakan statistik analisis varian 

(ANAVA) disain faktorial dan statistik uji beda rata-rata (mean). Untuk hipotesis 1 sampai 4 

digunakan statistik analisis varian (ANAVA) dengan kriteria uji hipotesis sebagai berikut. 

Jika nilai sig < α (0,05) maka H0 diterima dan apabila nilai sig > α (0,05) maka H0 ditolak. 

Hipotesis 1: 

Ho menyatakan: Hb Model 1 = Hb Model 2 

H1 menyatakan: Hb Model 1 ≠ Hb Model 2 

Keterangan: 

Hb Metode 1 merupakan hasil belajar metode STAD dengan kemampuan awal dan Hb 

Metode 2 merupakan hasil belajar dengan metode CTL dengan kemampuan awal. 

 

Hipotesis 2: 

 

Ho menyatakan: Hb STAD = Hb CTL 

H1 menyatakan: Hb STAD ≠ Hb CTL 

Keterangan: 

Hb STAD merupakan hasil belajar dengan metode STAD tanpa memperhatikan kemampuan 

awal dan Hb CTL merupakan hasil belajar dengan metode CTL tanpa memperhatikan 

kemampuan awal. 

 

Hipotesis 3: 

Ho menyatakan: Hb KA T = Hb KA S = Hb KA R 

H1 menyatakan: Hb KA T ≠ Hb KA S ≠ Hb KA R 
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Keterangan: 

Hb KA T merupakan hasil belajar dengan kemampuan awal tinggi, Hb KA S merupakan 

hasil belajar dengan kemampuan awal sedang dan Hb KA R merupakan hasil belajar dengan 

kemampuan awal rendah. 

 

Hipotesis 4: 

Ho menyatakan: Mt - KA 

Ho menyatakan: Mt * KA 

Keterangan: 

Tanda – menunjukkan tidak ada interaksi; tanda * menunjukkan ada interaksi; Mt 

menunjukkan metode pembelajaran STAD; dan KA menunjukkan kemampuan awal. 

 

Untuk hipotesis no 5 sampai 8 digunakan statistic uji beda rata-rata (mean) dengan hipotesis  

statistic sebagai berikut. 

Hipotesis 5. 

H0 :  μA1K1 = μA2K1 

H1 : μA1K1 ≠ μA2K1 

Keterangan: 

μA1K1 : Rerata hasil belajar akuntansi biaya dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelompok 

siswa berkemampuan awal tinggi. 

μA2K1 : Rerata hasil belajar akuntansi biaya dengan menggunakan 

metode pembelajaran CTL pada kelompok siswa berkemampuan 

awal tinggi. 

 

Dengan menggunakan criteria uji sbb; 

 jika nilai F hitung < F tabel maka terima H0,  

 jika nilai F hitung > F tabel maka tolak H0 

Atau dapat pula menggunakan kriteri uji sebagai berikut.  
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 Jika nilai Sig > α (0,05) maka Terima H0. 

 Jika nilai Sig < α (0,05) maka Tolak H0. 

Hipotesis 6 

H0 :  μA1K2 = μA2K2 

H1 : μA1K2 ≠ μA2K2 

Keterangan: 

μA1K2 : Rerata hasil belajar akuntansi biaya dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelompok 

siswa berkemampuan awal sedang. 

μA2K2 : Rerata hasil belajar akuntansi biaya dengan menggunakan 

pembelajaran CTL  pada kelompok siswa berkemampuan awal 

sedang, 

Dengan menggunakan criteria uji sbb; 

 jika nilai F hitung < F tabel maka terima H0,  

 jika nilai F hitung > F tabel maka tolak H0 

atau dapat pula menggunakan kriteri uji sebagai berikut.  

 Jika nilai Sig > α (0,05) maka Terima H0. 

 Jika nilai Sig < α (0,05) maka Tolak H0. 

Hipotesis 7 

H0 :  μA1K3 = μA2K3 

H1 : μA1K3 ≠ μA2K3 

Keterangan: 

μA1K3 : Rerata hasil belajar akuntansi biaya dengan menggunakan 

metode pembelajaran kooperatif tipe STAD pada kelompok 

siswa berkemampuan awal rendah. 

μA2K3 : Rerata hasil belajar akuntansi biaya dengan menggunakan 
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pembelajaran CTL  pada kelompok siswa berkemampuan awal 

rendah. 

 

Dengan menggunakan criteria uji sbb; 

 jika nilai F hitung < F tabel maka terima H0  

 jika nilai F hitung > F tabel maka tolak H0 

atau dapat pula menggunakan kriteri uji sebagai berikut .  

 Jika nilai Sig > α (0,05) maka Terima H0. 

 Jika nilai Sig < α (0,05) maka Tolak H0. 
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V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan sebelumnya maka dapat 

dikemukakan beberapa simpulan, implikasi dan saran. 

5.1 Simpulan 

Kesimpulan dari hasil analisis dan hasil pengujian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Ada perbedaan hasil belajar siswa antar metode pembelajaran dan antar kemampuan 

awal siswa di kelas XI Ak di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Hal ini ditunjukkan 

dimana hasil belajar siswa yang diberikan dengan metode pembelajaran kooperatif 

tipe STAD lebih baik dari pada siswa yang diberi metode pembelajaran CTL baik 

untuk siswa berkemampuan awal tinggi, sedang dan rendah.   

Adanya perbedaan rata-rata hasil belajar siswa di kelas eksperimen yang belajar 

dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD dan siswa kelas 

pembanding yang belajar dengan menggunakan metode pembelajaran CTL, 

dikarenakan metode pembelajaran kooperatif tipe STAD diyakini sebagai suatu 

metode yang paling mudah dan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di 

dalam mata pelajaran pengantar akuntansi dan keuangan. 
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2) Ada perbedaan hasil belajar siswa yang diberikan perlakuan dengan metode 

pembelajaran kooperatif  tipe STAD ( kelas eksperimen) tanpa memperhatikan 

tingkat kemampuan awal lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan hasil belajar 

siswa yang diberikan perlakuan metode pembelajaran CTL (kelas pembanding). 

3) Ada interaksi antara metode pembelajaran yang digunakan dengan tingkat 

kemampuan awal siswa terhadap hasil belajar. Terdapat interaksi antara metode 

pembelajaran dengan hasil belajar, bila diperhatikan ketiga garis tersebut tidak 

sejajar tetapi garis ribu memotong garis hijau dan garis coklat yang  artinya memang 

ada interaksi antara ketiganya atau signifikan. Ketiga garis yang dibentuk oleh 

perkiraan mean tepi masing-masing kelompok sehingga dengan demikian tidak 

diragukan lagi bahwa memang ada interaksi setelah siswa diberikan  perlakuan. 

4) Rerata (mean) hasil belajar siswa berkemampuan awal tinggi yang diberi metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD hasilnya sama dibanding dengan hasil belajar 

siswa berkemampuan awal tinggi yang diberi metode pembelajaran CTL 

5) Rerata (mean) hasil belajar siswa berkemampuan awal sedang yang diberi metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD hasilnya sama dibanding dengan hasil belajar 

siswa berkemampuan awal sedang yang diberi metode pembelajaran CTL. 

6) Rerata (mean) hasil belajar siswa berkemampuan awal rendah yang diberi metode 

pembelajaran kooperatif tipe STAD hasilnya sama dibanding dengan hasil belajar 

siswa berkemampuan awal rendah yang diberi metode pembelajaran CTL. 
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5.2 Implikasi 

Implikasi yang akan dijelaskan pada sub bab ini adalah implikasi teori dan implikasi 

teoritis, yang akan dijelaskan sebagai berikut. 

5.2.5 Implikasi Teoritis. 

Impikasi perbedaan hasil belajar siswa dalam pembelajaran dengan penggunaan 

metode pembelajaran yang berbeda memberikan masukkan kepada seorang guru 

untuk berupaya memilih metode pembelajaran yang cocok dengan materi yang akan 

disampaikan. Karakteristik siswa hendaknya diinput sejak awal tahun ajaran 

baru,kemudian data tersebut seorang guru dapat membuat desain pembelajaran yang 

diinginkan dan disesuaikan dengan materi dan karakteristik siswa. 

5.2.6 Implikasi Praktis 

Agar metode pembelajaran CTL dapat dipakai dengan baik, khususnya dalam mata 

pelajaran akuntansi biaya. Peneliti lain yang akan melaksanakan penelitian pada 

mata pelajaran akuntansi biaya perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. 

a. Dalam pelaksanaan pembelajaran akuntansi biaya guru dituntut untuk lebih 

memahami kemampuan awal siswa baik kemampuan awal tinggi, sedang 

maupun rendah. Dengan membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

heterogen dan memberikan tugas kelompok dan menginformasikan hal yang 

penting untuk memotivasi rasa ingin tahu siswa tentang konsep-konsep yang 

akan mereka pelajari. Di sini siswa belajar untuk memahami makna bukan 
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hafalan, pertanyaan-peranyaan diberikan penjelasan tentang benar atau salah. 

Jika siswa telah memahami konsep maka dapat beralih kekonsep lain. 

b. Praktek terkendali hendaknya dilakukan dalam menyajikan materi dengan cara 

menyuruh siswa mengerjakan soal dan mengorelasikan materi yang ditemukan 

dengan kehidupazn nyata siswa sehari-hari sehingga siswa lebih mudah 

memahami dan menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga siswa selalu 

siap dan dalam mengerjakan  tugas tidak akan menyita waktu lama. 

c. Penilaian hasil belajar  sebaiknya dilakukan selama 45 - 60 menit secara mandiri 

untuk menunjukkan apa yang telah siswa pelajari dan kerjakan baik secara 

perorangan maupun kelompok. Hasil evaluasi digunakan sebagai nilai 

perkembangan individu dan disumbangkan sebagai nilai perkembangan 

kelompok. 

d. Dari hasil nilai perkembangan, maka penghargaan pada prestasi siswa diberikan 

dalam tingkatan penghargaan seperti misalnya,  baik, hebat dan super. Agar 

siswa lebih termotivasi dalam mengikuti pelajaran. 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut. 

a) Sebelum melakukan pembelajaran dikelas hendaknya seorang guru terleboh dahulu 

melakukan tes awal untuk mengetahui kemampuan siswa baik yang mempunyai 

kemampuan awal tinggi, sedang maupun rendah yang gunanya untuk dapat memilih 

metode apa yang paling tepat untuk digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran. 
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b) Untuk mata pelajaran akuntansi biaya guru hendaknya lebih selektif dalam memilih 

metode pembelajaran yang paling cocok dan sesuai dengan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar pada mata pelajaran tersebut. 

c) Sebaiknya guru memberikan perlakuan yang berbeda untuk setiap siswa dengan 

kemampuan awal yang berbeda. 

d) Dalam proses pembelajaran siswa diharapkan dapat berinteraksi dengan teman-

temannya sehingga siswa yang mempunyai tingkat kemampuan awal yang tinggi akan 

membantu teman-temannya yang mempunyai tingkat kemampuan awal sedang dan 

rendah begitu juga siswa yang mempunyai tingkat kemampuan awal sedang dapat 

membantu teman-temannya yang mempunyai tingkat kemampuan awal rendah. 

e) Bagi siswa yang memang mempunyai tingkat kemampuan awal tinggi tidak akan 

mempunyai kesulitan dalam mempelajari mata pelajaran akuntansi biaya dan hasil 

belajarnya pun akan baik apabila guru menggunakan metode pembelajaran yang tepat. 

f) Bagi siswa yang mempunyai tingkat kemampuan awal sedang harus lebih giat lagi 

karena kadang-kadang siswa tersebut sering kesulitan memhami materi mengelola kartu 

persediaan bahan baku. Tetapi jika dibantu oleh teman-temannya yang mempunyai 

tingkat kemampuan awal tinggi akan dapat lebih mudah untuk memahami pelajaran, 

kegiatan siswa yang saling berinteraksi dalam proses pembelajaran akan sangat 

membantu siswa yang mempunyai tingkat kemampuan awal tinggi membantu teman-

temannya yang mempunyai tingkat kemampuan sedang dan rendah. 

g) Bagi siswa yang mempunyai tingkat kemampuan awal rendah akan butuh kerja keras 

dan perhatian dari gurunya dibandingkan dengan siswa yang mempunyai tingkat 

kemampuan tinggi dan sedang. Diharapkan siswa yang mempuntai kemampuan awal 
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tinggi dan sedang dapat membantu siswa yang mempunyai tingkat kemampuan awal 

rendah, sehingga siswa yang berkemampuan awal rendah dapat memperoleh hasil 

belajar yang baik pula. 
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