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ABSTRAK

PENERAPAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE TEAMS
GAMES TOURNAMENT (TGT) UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN
DAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN
AKUNTANSI
Studi Kasus pada siswa-siswi kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Kasihan Bantul
Margretta Weni
Universitas Sanata Dharma
2012
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peningkatan keaktifan belajar
siswa pada mata pelajaran akuntansi melalui penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT; (2) peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran
akuntansi melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT
Penelitian ini dilaksanakan di kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Kasihan Bantul
pada bulan Januari-Maret 2012. Jumlah subyek penelitian ini adalah 23 siswa.
Metode pengumpulan data adalah observasi, interview, kuesioner. Penelitian ini
dilakukan dalam satu siklus. Tahapan penelitian tindakan kelas meliputi perencanaan,
tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik analisis data adalah analisis deskriptif dan
analisis komparatif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) ada peningkatan keaktifan belajar
siswa pada mata pelajaran akuntansi melalui penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT (rerata keaktifan belajar siswa sebelum penelitian= 56,39 dan
rerata keaktifan belajar siswa sesudah penelitian= 63,95); (2) ada peningkatan
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi
melalui penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT (rerata prestasi belajar siswa sebelum penelitian=
40 dan rerata prestasi belajar siswa sesudah penelitian= 76,95).
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ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE TEACHING LEARNING TYPE TEAMSGAMES-TOURNAMENT (TGT) TO IMPROVE STUDENTS’ LEARNING
PARTICIPATION AND LEARNING ACHIEVEMENT IN ACCOUNTING COURSE

A Case Study of The Elevent Grade Of Students Social Sciences Departement of One State
Senior High School Kasihan Bantul
Margaretta Weni
Sanata Dharma University
2012
This research aims to find out: (1) the improvement of students’ learning
participation in accounting course by implementating a cooperative teaching learning
type TGT; (2) the improvement of students’ learning achievement in accounting
course by implementating a cooperative teaching learning type TGT.
This research was conducted in The Elevent Grade Of Students Social
Sciences Departement of One State Senior High School Kasihan Bantul in JanuaryMarch 2012. The participants of this research were 23 students. Data analysis
methods are observation, interview, and questionnaire. This research was conducted
in one cycle. The phases of learning model type TGT are planning, implementation,
observation, and reflection. The data which were obtained were analyzed by using
descriptive and comparative analysis.
The results shows that: (1) there is an improvement of students’ learning
participation in accounting course by implementating a cooperative teaching learning
type TGT (the mean of students’ learning participation before research is 56,39 and
mean of students’ learning participation after research is 63,95); (2) there is an
improvement in students’ learning achievement in accounting course by
implementating a cooperative teaching learning type TGT (the mean of students’
learning achievement before research is 40 and mean of students’ learning
achievement after research is 76,95).
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Bab I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Masalah
Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih berkembang dalam
banyak bidang. Salah satu bidang yang masih berkembang adalah pendidikan. Sejak
kemerdekaan Indonesia sampai sekarang, perkembangan di bidang pendidikan selalu
mendapat prioritas. Prioritas di bidang pendidikan dapat dilihat bahwa pemerintah
telah mengalokasikan dana khusus untuk pendidikan. Saat ini alokasi dana yang
dialokasikan untuk pendidikan mencapai 20% dari APBN.
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
dipeerlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
Dari hal tersebut dapat dilihat betapa pentingnya sebuah pendidikan. Di dalam
pendidikan tersebut terdapat sebuah proses yaitu proses pembelajaran. Proses
pembelajaran adalah suatu

hal yang sangat berperan penting untuk mencapai

keberhasilan pendidikan, karena proses pembelajaran merupakan kegiatan inti
pembelajaran yang dapat menjadi sarana transfer keilmuwan dari guru kepada siswa
yang terstruktur dan terencana, sehingga akan menjadikan siswa paham akan materi
pelajaran yang disampaikan oleh guru. Proses pembelajaran yang baik adalah jika
1
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guru sebagai pengelola pembelajaran mampu menghidupkan suasana kelas yang
nyaman dan menyenangkan serta mampu megupayakan tercapainya keaktifan siswa
dalam proses pembelajaran.
Model pembelajaran merupakan instrument yang sangat penting untuk
keberhasilan pendidikan. Dalam pembelajaran akuntansi, sangat jarang ditemukan
adanya penerapan model pembelajaran yang bisa membuat siswa menjadi aktif dalam
proses pembelajaran. Padahal idealnya, siswa harus aktif dalam proses pembelajaran
dan dapat memahami materi dengan baik. Materi akuntansi bukan merupakan materi
yang bisa dihapalkan, akuntansi membutuhkan konsep-konsep tertentu dalam
memahaminya. Akuntansi tidak cukup hanya dijelaskan oleh guru, untuk memahami
akuntansi siswa harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk mengaktifkan
siswa

dalam

pembelajaran,

guru

diharapkan

mampu

menerapakan

model

pembelajaran yang dapat memotivasi siswa.
A1 Muchtar (1991) dalam penelitiannya menemukan bahwa proses belajar
mengajar yang berlangsung dewasa ini tidak merangsang siswa untuk terlibat secara
aktif dan belum menumbuhkan budaya belajar di kalangan siswa. Masih banyak guru
yang belum memiliki kemampuan dan keterampilan memadai dalam memilih serta
menggunakan berbagai metode pembelajaran yang dapat mengembangkan iklim
pembelajaran yang kondusif bagi siswa. Bahkan banyak dari antara guru yang tidak
memiliki

kurikulum

tertulis

yang

akan

menjadi

pedoman

dasar

dalam

pemilihan metode pembelajaran (http://steventumiwa.blog.com/2009/04/23/ptkstad/).
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Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh penulis pada tanggal 16
September 2011 di kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Kasihan Bantul, pada umumnya
guru belum menggunakan metode dan media pembelajaran yang dapat menumbuhkan
keterlibatan dan keaktifan siswa

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di

sekolah. Selain itu, kerja sama antar siswa juga terlihat sangat minim. Metode yang
dipakai guru adalah metode ceramah dan tanya jawab sehingga siswa cepat bosan
dan kurang termotivasi dalam mengikuti pelajaran, hal ini dapat dilihat bahwa selama
pembelajaran ada siswa yang tidur-tiduran, bermain hand phone (hp) dan laptop,
berbicara dengan teman semeja selama kegiatan pembelajaran. Siswa

hanya

menjawab pertanyaan kalau diajukan oleh guru terhadap mereka secara pribadi.
Dengan semikian dapat disimpulkan bahwa metode dan media pembelajaran yang
guru pakai selama ini kurang memberikan perubahan pada diri siswa.
Kenyataan lain yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara kepada siswa
yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2011, sebagian besar siswa telah siap
dalam pembelajaran, namun satu hal yang mereka katakan sebagai kendala adalah
bagaimana cara guru menyajikan materi. Siswa mengatakan bahwa cara guru
menyampaikan materi sering membuat siswa bosan. Dari hal tersebut siswa sangat
menginginkan adanya pengemasan pembelajaran yang bervariasi agar siswa dapat
lebih aktif dan mampu memahami materi pelajaran dengan baik.
Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menerapkan
model pembelajaran yang akan meningkatkan keaktifan belajar siswa serta akan
berdampak pada peningkatan prestasi belajar siswa. Maka dalam hal ini penulis akan
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melakukan eksperimen penerapan salah satu model pembelajaran pada pelajaran
akuntansi di kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Kasihan. Pada kesempatan ini penulis
memilih judul skripsi” Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Game
Tournament (TGT) untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa Pada
Pelajaran Akuntansi”.

B.

Identifikasi Masalah
Masalah dari judul PTK” Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Teams Games Tournament (TGT) untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi
Belajar Siswa Pada Pelajaran Akuntansi”. Dari judul tersebut, sedikitnya dapat
diidentifikasikan masalah sebagai berikut:

C.

1.

Rendahnya keaktifan siswa dalam pelajaran akuntansi

2.

Rendahnya kemauan untuk belajar bersama antar siswa

3.

Rendahnya motivasi siswa

4.

Proses pembelajaran akuntansi belum komunikatif

5.

Pendekatan atau model pembelajaran yang digunakan masih konvensional.

Batasan Masalah
Penulis

membatasi

pembahasan

penerapan

pembelajaran

koperatif

khususnya tipe teams games tournament (TGT) terhadap keaktifan dan prestasi
belajar siswa pada pelajaran akuntansi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri
1 Kasihan Bantul kelas XI IPS 4.
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Dari beberapa permasalahan yang telah diidentifikasikan, penulis membatasi 3
masalah yang akan menjadi fokus pembahasan dan permasalahan-permasalahan
tersebut akan bisa dikurangi dengan adanya penerapan pembelajaran kooperatif tipe
TGT. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah:

D.

1.

Rendahnya keaktifan siswa dalam pelajaran akuntansi

2.

Rendahnya kemauan untuk belajar bersama antar siswa

3.

Pendekatan atau model pembelajaran yang digunakan masih konvensional.

Rumusan Masalah
Dalam penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah: rendahnya
keaktifan siswa dalam pembelajaran akuntansi sehingga mempengaruhi prestasi
belajar siswa. Masalah tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.

Apakah penerapan model pembelajaran TGT dalam pelajaran akuntasi dapat
meningkatkan keaktifan siswa?

2.

Apakah penerapan model pembelajaran TGT dalam pelajaran akuntansi dapat
meningkatkan prestasi belajar siswa?

E.

Tujuan Penulisan
Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan keaktifan dan
prestasi belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran TGT pada pelajaran
akuntansi. Secara khusus tujuan yang ingin dicapai darai penelitian ini adalah untuk
mengetahui :
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1.

Tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran akuntansi yang dilaksanakan
dengan menerapkan model pembelajaran TGT.

2.

Peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran akuntansi setelah
penerapan model pembelajaran akuntansi.

F.

Manfaat Penulisan
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1.

Bagi lembaga pendidikan
Untuk merancang model pembelajaran dan menambah kazanah pustaka

2.

Bagi penulis
Merupakan alat untuk mengembangkan diri sebagai calon guru yang profesional

3.

Bagi guru akuntansi dan guru lainnya
Dapat menjadi bahan acuan dalam merencanakan dan menentukan model
pembelajaran yang sesuai dengan materi.
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Bab II
TINJAUAN PUSTAKA

A.

Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
1.

Pengertian PTK
Penelitian tindakan kelas (PTK), berasal dari terjemahan bahasa inggris
Classroom Action Research (CSR). Menurut Suharsimi Arikunto (2006:3)
PTK merupakan gabungan definisi dari tiga kata "penelitian, tindakan dan
kelas".
a.

b.
c.

Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek menggunakan aturan
metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang
bermanfaat bagi peneliti untuk meningkatkan suatu mutu atau minat
pada suatu bidang tertentu.
Tindakan adalah suatu kegiatan yang sengaja di lakukan dengan tujuan
tertentu yang dalam pelaksanannya berbentuk rangkaian siklus kegiatan.
Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu sama, tempat sama,
menerima pelajaran yang sama, dari seorang guru yang sama.
Menurut Bogdan dan Biklen (1996), (dalam T. Sarkim, 2008:2)

merumuskan penelitian tindakan kelas sebagai suatu aktivitas pengumpulan
informasi secara sistematis yang; dirancang untuk membawa perubahan.
Dari pengertian ketiga isi dalam PTK tersebut dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa penelitian tindakan kelas adalah suatu pencermatan terhadap
suatu kegiatan pembelajaran berupa tindakan yang sengaja diadakan dan terjadi
di dalam suatu kelas yang sama.

7
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2.

Prinsip-prinsip PTK
Menurut Arikunto, Suhardjono, dan Supardi (2006:110-111), beberapa
prinsip PTK antara lain:
a.

b.

c.

3.

Inkuiri reflektif. PTK berangkat dari permasalahan pembelajaran riil
sehari-hari yang dihadapi dosen dan mahasiswa, jadi kegiatan penelitian
berdasarkan pada pelaksanaan tugas (practice driven) dan pengambilan
tindakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi (action driven).
Kolaboratif. Upaya perbaikian proses dan hasil pembelajaran tidak dapat
dilakukan sendiri oleh peneliti di luar kelas (dosen), tetapi harus
berkolaborasi dengan guru.
Reflektif. PTK memiliki ciri khusus yaitu sikap reflektif yang
berkelanjutan, artinya lebih menekankan pada proses refleksi terhadap
proses dan hasil penelitian.

Karakteristik PTK
Menurut Kunandar (2008:58-60), PTK berbeda dengan penelitian
formal pada umumnya. PTK memiliki karakteristik sebagai berikut:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

On-the job problem oriented (masalah yang diteliti adalah masalah riil
atau nyata yang muncul dari dunia kerja peneliti atau yang ada dalam
kewenangan atau tanggung jawab peneliti).
Problem-solving oriented (berorientasi pada pemecahan masalah).
Improvement-oriented (berorientasi pada peningkatan mutu).
Ciclic (siklus). Konsep tindakan (action) dalam PTK diterapkan melalui
urutan yang terdiri dari beberapa tahap berdaur ulang (cyclical).
Action oriented. Dalam PTK selalu didasarkan pada adanya tindakan
(treatment) tertentu untuk memperbaiki PBM di kelas.
Pengkajian terhadap dampak tindakan.
Specifics contextual. Aktivitas PTK dipicu oleh permasalahan praktis yang
dihadapi guru dalam PBM di kelas.
Partisipatory (collaborative). PTK dilaksanakan secara kolaboratif dan
bermitra dengan pihak lain, seperti teman sejawat.
Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi.
Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus, dalam
satu siklus terdiri dari tahapan perencanaan (planning), tindakan (action),
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pengamatan (observation), dan refleksi (reflection) dan selanjutnya
diulang kembali dalam beberapa siklus.

4.

Tujuan PTK
Menurut Mulyasa (2009:89-90), secara umum tujuan PTK adalah:
a.
b.
c.

d.

e.

B.

Memperbaiki dan meningkatkan kondisi-kondisi belajar serta kualitas
pembelajaran.
Meningkatkan layanan profesional dalam konteks pembelajaran,
khususnya layanan kepada peserta didik sehingga tercipta layanan prima.
Memberikan kesempatan kepada guru berimprovisasi dalam melakukan
tindakan pembelajaran yang direncanakan secara tepat waktu dan
sasarannya.
Memberikan kesempatan kepada guru mengadakan pengkajian secara
bertahap terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukannya sehingga
tercipta perbaikan yang berkesinambungan.
Membiasakan guru mengembangkan sikap ilmiah, terbuka, dan jujur
dalam pembelajaran.

Pembelajaran Kooperatif (Cooperatif Learning)
1.

Pengertian Pembelajaran Kooperatif
Pembelajaran kooperatif berasal dari kata cooperative yang artinya
mengerjakan segala sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu
sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim.
“In cooperative learning metods, students work together in four member
teams to master material initially presented by teacher” (Slavin, 1990:2).
Anita Lie (Made Wina, 2009:189-190) mengungkapkan pembelajaran
kooperatif adalah sistem pembelajaran yang memberi kesempatan
kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugastugas terstruktur, dan dalam sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
10

Pembelajaran kooperatif yang diungkapkan dalam buku Strategi
pembelajaran berorientasi proses pendidikan menurut (Wina Sanjaya, 2006:240)
Model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan/tim
kecil, yaitu antara empat sampai enam orang yang mempunyai latar
belakang kemampuan akdemik, jenis kelamin, rasa tau suku yang
bebeda.
Menurut Agus Suprijono (2009:54) dalam bukunya yang berjudul
Cooperative learning teori dan aplikasi paikem mengungkapkan pengertian
pembelajaran kooperatif
Konsep yang lebih luas meliputi semua jenis kerja kelompok termasuk
bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru atau diarahkan oleh guru.
Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap lebih diarahkan oleh
guru, dimana guru menetapkan tugas-tugas dan pertanyaan-pertanyaan
serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang dirancang untuk
membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang dimaksud. Guru
biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas.
Devinisi lain mengatakan arti pembelajaran kooperatif lebih mendalam,
yaitu:
Pembelajaran kooperatif hanya berjalan kalau sudah terbentuk suatu
kelompok yang di dalamnya siswa bekerja secara terarah untuk mencapai tujuan
yang sudah ditentukan dengan jumlah anggota kelompok pada umumnya terdiri
dari 4-5 orang saja.
Beberapa devinisi mengenai pembelajaran kooperatif tersebut, dapat
diketahui

bahwa

pembelajaran

kooperatif

sangat

menekankan

proses

pembelajaran yang menuntut siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran dan
mengutamakan adanya kerja sama antar siswa dalam kelompok. Pembelajaran
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kooperatif memungkinkan siswa untuk sungguh-sungguh memahami materi
pembelajaran karena kelompok pembelajaran yang dibentuk tidak terlalu besar
sangat memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat berkembang.
Devinisi lain mengatakan:
cooperative learning is a successful teaching strategy in which small
teams, each with students of different levels of ability, use a variety of
learning activities to improve their understanding of a subject. Tersedia:
http.llwww.co+operation.org (7 Juli 2011)
Dalam devinisi ini terkandung makna bahwa pembelajaran kooperatif
merupakan strategi pembelajaran yang berhasil dengan kelompok kecil yang
telah dibentuk dengan anggota kelompok yang memiliki kemampuan yang
berbeda satu dengan yang lain dengan tujuan untuk mengubah tingkat
pemahaman siswa terhadap materi.
Pada dasarnya pembelajaran kooperatif mengandung pengertian sebagai
suatu sikap atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu diantara
sesama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok, yang terdiri dari
dua orang atau lebih dimana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh
keterlibatan dari setiap anggota kelompok itu sendiri. Pembelajaran kooperatif
juga dapat diartikan sebagai suatu struktur tugas bersama dalam suasana
kebersamaan di antara semua kelompok anggota
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2.

Tujuan Pembelajaran Kooperatif
Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga

tujuan

pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim, dkk

(2000:7-8) sebagai berikut:
a.

b.

c.

3.

Meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Beberapa ahli
berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami
konsep-konsep yang sulit.
Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras, budaya,
kelas sosial, kemampuan, maupun ketidakmampuan. Mengajarkan untuk
saling menghargai satu sama lain.
Mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi.
Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa
masih kurang dalam keterampilan sosial.

Manfaat Pembelajaran Kooperatif
Widanarto (2006:17) mengemukakan manfaat pembelajaran kooperatif:
a.
b.
c.

d.

4.

Meningkatkan kemampuan untuk bekerjasama dan bersosialisasi.
Melatih kepekaan diri, empati melalui variasi perbedaan sikap dan
perilaku selama bekerjasama.
Mengurangi rasa kecemasan dan menumbuhkan rasa percaya diri,
meningkatkan motivasi belajar, harga diri dan sikap perilaku yang positif,
sehingga siswa tahu kedudukannya dan belajar untuk menghargai satu
sama lain.
Meningkatkan prestasi belajar dengan menyelesaikan tugas akademik,
sehingga membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit.

Unsur Pembelajaran Kooperatif
Roger dan David (Anita Lie, 2002:31-35) mengatakan bahwa tidak
semua kerja kelompok bisa dianggap cooperatif learning. Untuk mencapai hasil
yang maksimal, lima unsur pembelajaran gotong royong harus diterapkan.
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a.

Saling ketergantungan positif
Keberhasilan suatu karya sangat tergantung pada usaha setiap anggotanya.
Untuk menciptakan kelompok kerja yang efektif, pengajar perlu
menyusun tugas sedemikian rupa sehingga setiap anggota kelompok bisa
menyelesaikan tugasnya sendiri agar yang lain bisa mencapai tujuan
mereka.

b.

Tanggung jawab perseorangan
Unsur ini merupakan akibat lansung 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 kerja kelompok adalah persiapan
guru dalam penyusunan tugasnya.

c.

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 mengisi kekurangan masing-masing.
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d.

Komunikasi antar anggota
Unsur ini juga menghendaki agar para pembelajar dibekali dengan
berbagai keterampilan berkomunikasi. Sebelum menugaskan siswa dalam
kelompok, pengajar perlu mengajarkan cara-cara berkomunikasi.
Ada kalanya pembelajar perlu diberi tahu secara ekplesit mengenai caracara berkomunikasi secar efektif seperti bagaimana caranya menyanggah
pendapat orang lain tanpa harus menyinggung perasaan orang tersebut.

e.

Evaluasi proses kelompok
Pengajar perlu menjadwalkan waktu khusus bagi kelompok untuk
mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil kerja sama mereka agar
selanjutnya bisa bekerja sama dengan lebih efektif.

5.

Sintaks Pembelajaran Koopertif
Menurut Arends langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru dalam
pembelajaran ada enam langkah. Tersedia: http.llwww.co+operation.org (7 Juli
2011). Langkah-langkah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:
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Tabel 2.1
Sintaks Pembelajaran Kooperatif
Fase-Fase
Tingkah Laku Guru
Guru menyampaikan tujuan pelajaran yang
Fase 1
Menyampaikan tujuan ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan
memotivasi siswa belajar
dan motivasi siswa.
Fase 2
Menyajikan Informasi

Fase 3
Mengorganisasikan
siswa ke dalam
kelompok-kelompok
belajar

Guru menyajikan informasi kepada
siswa dengan jalan demonstrasi atau
lewat bahan bacaan.
Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana
caranya membentuk kelompok belajar clan
membantu
setiap
kelompok
agar
melakukan transisi secara efisien

Guru membimbing kelompok-kelompok
belajar pada saat mereka mengerjakan
Fase 4
Membimbing kelompok tugas mereka.
bekerja dan belajar
Guru mengevaluasi hasil belajar tentang
materi yang telah dipelajari atau masingFase 5
masing kelompok mempresentasikan hasil
Evaluasi
berjanya

Fase 6
Memberikan
penghargaan

Guru
mencari
cara-cara
untuk
menghargai baik upaya maupun hasil
belajar individu dan kelompok

Dalam tabel tersebut dejelaskan urutan-urutan dan tindakan-tindakan
yang harus dilakukan oleh guru pada proses pembelajaran kooperatif.
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6.

Tipe Pembelajaran Kooperatif
Beberapa contoh tipe pembelajaran kooperatif diantaranya, yaitu:
Slavin
pembelajaran
a.

(1995:71-144)

memperkenalkan

lima

variasi

model

cooperatif learning sebagai berikut:

Student Teams Achievment Division (STAD)
Merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, dimana
siswa dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dengan anggota 4-5
orang, dan setiap kelompok haruslah heterogen. Guru menyajikan
pelajaran sementara siswa bekerja didalam tim untuk memastikan bahwa
semua anggota telah menguasai pelajaran tersebut. Kemudian pengajar
mengadakan kuis.

b.

Teams Games Turnamen (TGT)
Dalam TGT siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota tim
lain untuk memperoleh tambahan point pada skor tim mereka. Skor
tersebut diperoleh dari sumbangan setiap siswa untuk diakumulasikan.
Permainan disusun dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan
pelajaran yang dirancang untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap
pelajaran di kelas.

c.

Jigsaw
Siswa dibagi berkelompok dengan jumlah anggota 5-6 orang secara
heterogen. Setiap anggota kelompok masing-masing ditugaskan untuk
membaca sub bab yang berbeda-beda sesuai dengan yang ditugaskan
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oleh guru dan bertanggung jawab untuk mempelajari bagian yang
diberikan itu. Kelompok siswa yang sedang mempelajari sub bab ini
disebut sebagai kelompok ahli. Setelah itu para siswa kembali ke
kelompok

asal

mereka

bergantian

mengajarkan

kepada

teman

sekelompoknya tentang hasil diskusinya di kelompok ahli. Demikian
dilakukan oleh semua anggota kelompok atas kajian di kelompok ahli.
Satu-satunya cara siswa dapat belajar sub bab lain selain sub bab yang
sudah dipelajari adalah mendengarkan secara sungguh-sungguh terhadap
penjelasan teman satu kelompok mereka. Setelah selesai pertemuan dan
diskusi dikelompok asal siswa diberikan kuis secara individu tentang
materi ajar.
d.

Think Pair Share
Tipe ini dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur ini
menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam kelompok kecil (2-6
anggota) dan lebih dicirikan oleh kooperatif daripada individu. TP II)
ada tiga tahap:
1)

Tahap 1: Thinking (berpikir)
Guru memberikan pertanyaan dan siswa memikirkan jawaban
secara mandiri untuk beberapa saat.

2)

Tahap 2 : Pairing (berpasangan)
Guru meminta siswa berpasangan dengan siswa yang lain untuk
mendiskusikan apa yang dibahas pada tahap 1.
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3)

Tahap 3: Sharing Pada tahap ini guru meminta kepada pasangan
untuk berbagi dengan seluruh kelas tentang apa yang

telah

mereka bicarakan.
e.

Numbered Head Together
Think Pair Share. Sebagai ganti dalam struktur bertanya guru
melakukan 4 tahap sebagai berikut:
1)

Tahap Penomoran: Guru membagi kelas dalam beberapa kelompok
dan setiap kelompok memilki anggota 3-5 orang. Masing-masing
anggota diberi momor 1 sampai 5.

2)

Tahap Mengajukan Pertanyaan: Guru mengajukan pertanyaan pada
siswa.

3)

Tahap Berpikir Bersama: Siswa menyatukaii pendapatnya terhadap
jawaban

pertanyaan

dan

meyakinkan

tiap

anggota

dalam

kelompoknya untuk menjawabnya.
4)

Tahap Menjawab: Guru memanggil suatu nomor tertentu,
kemudian siswa yang nomornya sesuai mengacungkan tangan dan
mencoba menjawab pertanyaan untuk seluruh kelas.
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7.

Keunggulan dan Kelemahan Pembelajaran Kooperatif
a.

Keunggulan Pembelajaran Kooperatif
Keunggulan pembelajaran kooperatif sebagai suatu strategi
pembelajaran diantaranya (Wina Sanjaya 2006:247-249):
1)

Melalui

pembelajaran

menggantungkan

pada

kooperatif
guru,

akan

siswa
tetapi

tidak
dapat

terlalu

menambah

kepercayaan kemampuan berpikir sendiri, menemukan informasi
dari berbagai sumber, dan belajar dari siswa yang lain.
2)

Pembelajaran

kooperatif

dapat

mengembangkan

kemampuan

mengungkapkan ide atau gagasan dengan kata-kata secara verbal dan
membandingkannya dengan ide-ide orang lain.
3)

Pembelajaran kooperatif membantu anak untuk respek pada orang
lain dan menyadari akan segala keterbatasannya serta menerima
segala perbedaan.

4)

Pembelajaran kooperatif dapat membantu memberdayakan setiap
siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajar.

5)

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu energi yang cukup ampuh
untuk meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial,
termasuk mengembangkan rasa harga diri, hubungan interpersonal
yang positif dengan yang lain, mengembangkan keterampilan memanage waktu, dan sikap positif terhadap sekolah.
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6)

Pembelajaran kooperatif dapat mengembangkan kemapuan siswa
untuk menguji ide dan pemahaman sendiri, menerima umpan balik.
Siswa dapat berpraktik memecahkan masalah tanpa takut membuat
kesalahan, karena keputusan yang dibuat adalah tanggung jawab
kelompoknya.

7)

Pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan kemampuan siswa
menggunakan informasi dan kemampuan belajar abstrak menjadi
nyata.

8)

Interaksi selama kooperatif berlangsung dapat meningkatkan
motivasi dan memberikan rangsangan untuk berpikir. Hal ini
berguna untuk proses pendidikan jangka panjang.

b.

Kelemahan Pembelajaran Kooperatif
Disamping keunggulan, pembelajran kooperatif juga memiliki
keterbatasan, diantaranya:
1)

Untuk memahami dan mengerti filosofi pembelajaran kooperatif
memang

butuh

waktu.

Sangat

tidak

rasional

kalau

kita

mengharapkan secara otomatis siswa dapat mengerti dan memahami
filsafat pembelajaran kooperatif. Untuk siswa yang dianggap
memiliki kelebihan contohnya, mereka akan merasa terhambat oleh
siswa yang dianggap kurang memiliki kemampuan. Akibatnya,
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keadaan semacam ini dapat menganggu iklim kerja sama dalam
kelompok.
2)

Ciri utama pembelajaran kooperatif adalah bahwa siswa saling
membelajarkan. Oleh karena itu, jika tanpa peer teaching yang
efektif,

maka dibandingkan dengan pembelajaran langsung dari

guru, bisa terjadi cara belajar yang demikian apa yang seharusnya
dipelajari dan dipahami tidak pernah dicapai oleh siswa.
3)

Penilaian yang diberikan dalam pembelajaran kooperatif didasarkan
kepada hasil kelompok. Namun demikian, guru perlu menyadari
bahwa sebenarnya hasil atau prestasi yang diharapkan adalah
prestasi setiap individu siswa.

4)

Keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan
kesadaran dalam berkelompok memerlukan periode waktu yang
cukup panjang, dalam hal ini tidak mungkin tercapai hanya dengan
satu kali atau sekali-sekali penerapan strategi ini.

5)

Walaupun kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang
sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam
kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara
individual. Oleh karena itu, idealnya dalam pembelajran kooperatif
selain siswa belajar bekerja sama, siswa juga harus belajar
bagaimana membangaun kepercayaan diri. Untuk mencapai kedua
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hal itu dalam pembelajaran kooperatif memang bukan pekerjaan
yang mudah.

C.

Teams Games Tournament (TGT)
1.

Pengertian TGT
Winastwan Gora (2010:61) mengungkapkan pengertian Teams Games
Tournament (TGT)
salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam
kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5 sampai 6 orang
siswa yang memiliki kemampuan, jenis kelamin dan suku kata atau ras
yang berbeda.
Slavin (2008:163) mengatakan bahwa TGT
Secara umum sama dengan STAD yang membedakan keduanya adalah
di dalam TGT menggunakan turnamen akademik, dan menggunakan
kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, dimana para siswa
berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang
kinerja akademik sebelumnya setara dengan mereka.
Pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah salah satu tipe pembelajaran
kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa
tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor
sebaya

dan

mengandung

unsur

permainan

dan

penguatan

(reinforcement). Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang
dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT memungkinkan siswa dapat
belajar lebih rileks disamping menumbuhkan tanggung jawab, kerja
sama, persaingan sehat dan keterlibatan belajar (Kiranawati, 2007).
Tersedia:

http://rudy-unesa.blogspot.com/2011/07/pembelajaran-

kooperatif-tipe-teams.html (10 Juli 2012)
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Guru menyajikan materi, dan siswa bekerja dalam kelompok mereka
masing-masing. Dalam kerja kelompok, guru memberikan LKS kepada setiap
kelompok. Tugas yang diberikan dikerjakan bersama-sama dengan anggota
kelompoknya. Apabila ada dari anggota kelompok yang tidak mengerti dengan
tugas yang diberikan, maka anggota kelompok lain bertanggung jawab untuk
memberikan

jawabannya

atau

menjelaskannya,

sebelum

mengajukan

pertanyaan tersebut kepada guru.
Akhirnya untuk memastikan bahwa seluruh anggota kelompok telah
menguasai pelajaran, maka seluruh siswa akan diberikan permainan akademik.
Dalam permainan akademik siswa akan dibagi dalam meja-meja turnamen,
dimana setiap meja turnamen terdiri atas lima sampai enam orang yang
merupakan wakil dari kelompoknya masing-masing. Dalam setiap meja
permainan diusahakan agar tidak ada peserta yang berasal kelompok yang
sama. Siswa dikelompokan ke dalam satu meja turnamen secara homogen dari
segi kemampuan akademik, artinya dalam satu meja turnamen kemampuan
setiap peserta diusahakan agar setara. Hal ini dapat ditentukan dengan melihat
nilai yang mereka peroleh pada saat pre-test. Skor yang diperoleh setiap siswa
dalam permainan akademik dicatat pada lembar pencatatan skor. Skor
kelompok diperoleh dengan menjumlahkan skor-skor yang diperoleh anggota
suatu kelompok, kemudian dibagi banyaknya anggota kelompok tersebut. Skor
kelompok ini digunakan untuk memberikan penghargaan tim berupa sertifikat
dengan mencantumkan predikat tertentu.
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Adanya dimensi kegembiraan yang diperoleh dari penggunaan
permainan dalam model pembelajaran kooperatif tipe TGT, diharapkan siswa
dapat menikmati proses pembelajaran dengan situasi yang menyenangkan dan
termotivasi untuk belajar dengan giat yang pada akhirnya akan mempengaruhi
tingkat konsentrasi, kecepatan menyerap materi pelajaran, dan kematangan
pemahaman terhadap sejumlah materi pelajaran sehingga hasil belajar
mencapai optimal. Muflihah (2004), dalam penelitiannya yang telah dilakukan
menunjukkan bahwa metode TGT dapat meningkatkan hasil belajar dengan
baik. Penerapan pembelajaran TGT dapat dijadikan alternatif bagi guru dalam
menyampaikan materi pelajaran, membantu mengaktifkan kemampuan siswa
untuk bersosialisasi dengan siswa lain. Siswa terbiasa bekerja sama dan
memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar, sehingga hal ini dapat
meningkatkan hasil belajar siswa. TGT merupakan salah satu tipe
pembelajaran kooperatif yang sangat bermanfaat bagi siswa. Adanya
permainan dalam bentuk turnamen akademik yang dilaksanakan pada akhir
pokok bahasan, memberikan peluang bagi setiap siswa untuk melakukan yang
terbaik bagi kelompoknya, hal ini juga menuntut keaktifan dan partisipasi
siswa pada proses pembelajaran. Dengan demikian akan terjadi suatu
kompetisi atau pertarungan dalam hal akademik, setiap siswa berlomba-lomba
untuk memperoleh hasil belajar yang optimal. Tersedia: http://rudyunesa.blogspot.com/2011/07/pembelajaran-kooperatif-tipe-teams.html (10 Juli
2012)
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2.

Ciri-Ciri TGT
Berdasarkan apa yang telah diungkapakan oleh Slavin, model
pembelajaran kooperatif tipe TGT memiliki ciri-ciri berikut:
a.

Siswa Bekerja dalam Kelompok-Kelompok Kecil
Siswa

ditempatkan

dalam

kelompok-kelompok

belajar

yang

beranggotakan lima sampai dengan enam orang yang memiliki
kemampuan, dan suku atau ras yang berbeda. Dengan adanya
heterogenitas anggota kelompok, diharapkan dapat memotifasi siswa
untuk saling membantu antar siswa yang berkemampuan lebih dengan
siswa yang berkemampuan kurang dalam menguasai materi pelajaran. Hal
ini akan menyebabkan tumbuhnya rasa kesadaran pada diri siswa bahwa
belajar secara kooperatif sangat menyenangkan.
b.

Games Tournament
Dalam permainan ini setiap siswa yang bersaing merupakan wakil dari
kelompoknya. Siswa yang mewakili kelompoknya, masing-masing
ditempatkan dalam meja-meja turnamen. Tiap meja turnamen ditempati
lima sampai enam orang peserta, dan diusahakan agar tidak ada peserta
yang berasal dari kelompok yang sama. Dalam setiap meja turnamen
diusahakan setiap peserta homogen. Permainan ini diawali dengan
memberitahukan aturan permainan. Setelah itu permainan dimulai dengan
membagikan kartu-kartu soal untuk bermain(kartu soal dan kunci ditaruh
terbalik di atas meja sehingga soal dan kunci tidak terbaca).
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Permainan pada tiap meja turnamen dilakukan denga aturan sebagai
berikut. Pertama, setiap pemain dalam tiap meja menentukan dulu
pembaca soal dan pemain yang pertama dengan cara undian. Kemudian
pemain yang menang undian mengambil kartu undian yang berisis soal
dan diberikan kepada pembaca soal. Pembaca soal akan membacakan soal
sesuai dengan nomor undian yang diambil oleh pemain. Selanjutnya soal
dikerjakan secara mandiri oleh pemain dan penantang sesuai dengan
waktu yang telah ditentukan dalam soal. Setelah waktu yang telah
ditentukan selesai, pemain akan membacakan hasil pekerjaannya yang
akan ditanggapi oleh penantang searah jarum jam. Setelah itu pembaca
soal akan membaca kunci jawaban dan skor hanya diberikan kepada
pemain yang menjawab benar atau penantang yang pertama kali
memberikan jawaban benar.
Jika semua pemain menjawab salah maka kartu dibiarkan saja. Permainan
dilanjutkan pada kartu soal berikutnya sampai semua kartu soal habis
dibacakan.
Dalam permainan ini pembaca soal hanya bertugas untuk membaca soal
dan membuka kunci jawaban, tidak boleh ikut menjawab atau
memberikan jawaban pada peserta lain. Setelah permainan selesai,
kemudian dilanjutkan dengan menentukan kriteria penghargaan yang
diterima oleh kelompoknya.
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c.

Penghargaan Kelompok
Langkah pertama sebelum memberikan penghargaan kelompok adalah
menghitung rerata skor kelompok. Untuk memilih rerata skor kelompok
dilakukan dengan cara menjumlahkan skor yang diperoleh masing-masing
anggota kelompok dibagi dengan banyaknya anggota kelompok.

3.

Tahap-Tahap TGT
Dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT,menurut
Slavin (1995:87) ada beberapa tahapan yang perlu ditempuh yaitu:
a.

Mengajar

(teach),

mempresentasikan

atau

menyajikan

materi,

menyampaikan tujuan, tugas, atau kegiatan yang harus dilakukan siswa,
dan memberikan motivasi.
b.

Belajar kelompok (team study), siswa bekerja dalam kelompok yang
terdiri atas lima sampai dengan enam orang dengan kemampuan akdemik,
jenis kelamin, dan rasa tau suku yang berbeda. Setelah guru
menginformasikan materi, dan tujuan pembelajaran, kelompok berdiskusi
dengan menggunakan LKS. Dalam kelompok terjadi diskusi unuk
memecahkan masalah bersama, saling memberikan jawaban dan
mengoreksi jika ada anggota kelompok yang salah dalam menjawab.

c.

Permainan (game tournament), permainan diikuti oleh anggota kelompok
dari masing-masing kelompok yang berbeda. Tujuan permainan ini untuk
mengetahui apakah semua anggota kelompok telah menguasai materi,
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dimana
d
pertaanyaan-pertaanyaan yangg diberikan berhungan ddengan matteri
yang
y
telah diidiskusikan dalam
d
kegiattan kelompook.
Gambar 2..1
Penempatan
P
n Pada Mejaa Tournameent

d.

Penghargaan
P
n kelompok
k (team reecognition), pemberian penghargaaan
(rrewards) beerdasarkan pada
p
rerata point yang diperoleh kkelompok ddari
permainan.
p
Lembar
L
pen
nghargaan ddicetak dalaam kertas HVS, dimaana
penghargaan
p
ini akan dib
berikan kepaada tim yangg memenuhi kategori reraata
sebagai berik
kut:
Tabel 2.22
Pemberian Skor Pen
nghargaan
kriteria
a(rerata kelo
ompok)
30 sampaai 39
40 sampaai 44
45 sampaai 49
50 keatas

Prediikat
T
Tim kurang bbaik
T
Tim baik
T
Tim baik sekaali
T
Tim istimewaa
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4.

Kelebihan TGT
Slavin (2008) melaporkan beberapa laporan hasil riset tentang pengaruh
pembelajaran kooperatif terhadap pencapaian belajar siswa yang secara inplisit
mengemukakan keunggulan dan kelemahan pembelajaran TGT. Tersedia:
http://ekocin.wordpress.com/2011/06/17/model-pembelajaran-teams-gamestournaments-tgt-2/ (23 Oktober 2011 ) sebagai berikut:

a.

b.
c.
d.
e.
f.

5.

Para siswa di dalam kelas-kelas yang menggunakan TGT memperoleh
teman yang secara signifikan lebih banyak dari kelompok rasial mereka
dari pada siswa yang ada dalam kelas tradisional.
Meningkatkan perasaan/persepsi siswa bahwa hasil yang mereka peroleh
tergantung dari kinerja dan bukannya pada keberuntungan.
TGT meningkatkan harga diri sosial pada siswa tetapi tidak untuk rasa
harga diri akademik mereka.
TGT meningkatkan kekooperatifan terhadap yang lain (kerja sama verbal
dan nonverbal, kompetisi yang lebih sedikit)
Keterlibatan siswa lebih tinggi dalam belajar bersama, tetapi
menggunakan waktu yang lebih banyak.
TGT meningkatkan kehadiran siswa di sekolah pada remaja-remaja
dengan gangguan emosional, lebih sedikit yang menerima skors atau
perlakuan lain.

Kelemahan TGT
Sedangkan kelemahan TGT yang diungkapkan oleh Suarjana (2011).
Tersedia: http://ekocin.wordpress.com/2011/06/17/model-pembelajaran-teamsgames-tournaments-tgt-2/ (23 Oktober 2011) adalah:
a.

Bagi Guru
Sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen
dari segi akademis. Kelemahan ini akan dapat diatasi jika guru yang
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bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian
kelompok waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa cukup banyak
sehingga melewati waktu yang sudah ditetapkan. Kesulitan ini dapat
diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh.
b.

Bagi Siswa
Masih adanya siswa berkemampuan tinggi kurang terbiasa dan sulit
memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi
kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang
mempunyai kemampuan akademik tinggi agar dapat dan mampu
menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain.

6.

Manfaat TGT Dalam Pelajaran Akuntansi
“Akuntansi merupakan seperangkat pengetahuan dengan struktur
penalaran yang logis dan cakupan materi yang jelas dan terpadu” (Suwardjono,
2002:6).
Suwardjono (2002:8) akuntansi sebagai proses pengidentifikasian,
pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan
dan penyajian data keuangan dasar yang terjadi dari kejadian-kejadian,
transaksi-transaksi atau kegiatan operasi suatu unit organsasi dengan
cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak
yang berkepentingan.
Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pelajaran akuntansi
merupakan pelajaran yang menuntut siswa untuk terlibat aktif dalam proses
pembelajaran.
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Dengan pembelajaran kooperatif tipe TGT, diharapkan proses
pembelajaran akuntansi akan lebih terkondisikan dengan baik. Penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam pelajaran akuntansi akan memberikan
manfaat yang baik, yaitu dapat menciptakan suasana yang aktif dalam kelas
serta dapat menciptakan kerja sama antar siswa. Manfaat yang akan diperoleh
dari penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam pembelajaran
akuntansi adalah sebagai berikut:
a.

Siswa akan lebih aktif dalam pembelajaran dan memiliki kesempatan yang
lebih besar untuk ikut serta dalam proses pembelajaran.

b.

Pembelajaran akan lebih komunikatif baik guru dengan siswa maupun
siswa dengan siswa

c.

Terjalin kerja sama yang lebih baik antar siswa

d.

Pertanyaan dan kesulitan yang dialami oleh siswa akan lebih cepat
dipecahkan

e.

Siswa bisa lebih memahami materi dengan banyaknya kesempatan untuk
terlibat aktif.
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D.

Keaktifan Belajar
1.

Pengertian Keaktifan Belajar
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (2001: 24-25), aktif adalah giat
(bekerja, berusaha), sedangkan keaktifan adalah suatu keadaan atau hal dimana
siswa dapat aktif. Pada penelitian ini keaktifan yang dimaksud adalah keaktifan
belajar.
Belajar adalah proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik
dan relatif tetap, serta ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubahnya
pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan,kecakapan,
kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individuyang
belajar. Jadi keaktifan belajar siswa adalah suatu keadaan di mana siswa aktif
dalam belajar.
Keaktifan belajar sama halnya dengan pembelajaran aktif. “ You can tell
students what they need to know Very fast. But they will forget what you tell
them even faster”. Sebuah kalimat yang ingin mengungkapakan bahwa materi
yang hanya disampaikan oleh guru kepada peserta didik tanpa melibatkan
peserta didik dalam proses pebelajaran maka materi tersebut akan sangat cepat
untuk dilupakan oleh siswa. Kalimat lain mengatakan sebagai berikut:
What I hear, I forget; what I see, I remember; what I do, I understand.
Pernyataan tersebut diungkapakan oleh seorang ahli yaitu Confucius,
pernyataan ini diungkapkan lebih dari 2400 tahun yang lalu (Mel Siberman
2005:1). Pada pernyataan tersebut terkandung bahwa segala sesuatu yang hanya
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didengar akan sangat mudah untuk dilupakan, dengan melihat sesuatu yang
dipelajari, maka yang dipelajari hanya sebatas diingat, namun ketika sesuatu
tersebut sampai pada titik untuk diterapkan maka kita akan memahami materi
tersebut.
Sibermen, M (Winastwan Gora dkk 2010:10) menggambarakan saat
belajar aktif para siswa melakukan banyak kegiatan. Belajar aktif adalah
mempelajari dengan cepat, menyenangkan, penuh semangat dan
keterlibatan secara pribadi untuk mempelajari sesuatu dengan baik,
harus mendengar, melihat, menjawab pertanyaan dan mendiskusikannya
dengan orang lain.
Glasgow (1996) siswa aktif adalah siswa yang bekerja keras untuk
mengambil tanggung jawab lebih besar dalam proses belajarnya sendiri.
(Winastwan Gora dkk, 2010:10)
Bonwel dan Eison (Winastwan Gora dkk, 2010:11) memberikan
beberapa contoh pembelajaran aktif seperti pembelajaran berpasang-pasangan,
berdiskusi, bermain peran, debat, studi kasus, terlibat aktif dalam kerja
kelompok, atau membuat laporan singkat dan sebagainya.
Winastwan Gora dkk (2010:12) pembelajaran aktif adalah pendekatan
pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk
berperan lebih aktif dalam proses pembelajaran (mencari informasi,
mengolah informasi, dan menyimpulkannya untuk kemudian
diterapkan/dipraktekan) dengan menyediakan lingkungan belajar yang
membuat siswa tidak tertekan dan senag melakukan kegiatan belajar.
Mel Silberman dalam bukunya telah mengembangkan dan memodifikasi
pernyataan dari Confucius tersebut menjadi apa yang disebut paham belajar
aktif.
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What I hear, I forget
What I hear, see and ask question about or discuss with someone else,
begin to understand.
What I hear, sees, discuss and do, I aquire knowledge and skill.
What I teach another, I master.
Dalam pernyataan ini terkandung makna bahwa suatu materi akan lebih
diingat oleh siswa ketika materi tersebut didiskusikan bersama dengan siswa
yang lain. Selain itu materi yang dipelajari juga akan lebih mudah untuk
dipahami.

2.

Ciri-Ciri Belajar Aktif
Belajar bukanlah sesuatu yang pendek. Belajar terjadi secara
bergelombang. Ini memerlukan beberapa ekpose materi untuk mempelajari dan
mencernanya, hal ini juga memerlukan jenis-jenis ekspose yang berbeda-beda,
bukan sekedar pengulangan input. Sebagai contoh, matematika dapat diajarkan
dengan alat konkrit melalui buku latihan, dan dengan aktivitas praktis harian.
Setiap cara presentasi konsep membentuk pemahaman peserta didik. Lebih
penting lagi adalah cara bagaimana ekpose itu terjadi jika hal ini terjadi pada
peserta didik, maka akan terdapat tantangan mental bagi mereka. Ketika belajar
secara pasif, peserta didik mengalami proses tanpa rasa ingin tahu, tanpa
pertanyaan dan tanpa daya tarik pada hasil (kecuali, sekedar sertifikat yang dia
akan terima). Ketika belajar secara aktif, pelajar mencari sesuatu. Dia ingin
menjawab pertanyaan, memerlukan informasi untuk menyelesaikan masalah,
atau menyelidiki cara untuk melakukan pekerjaan.
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Pada uraian diatas dapat diidentifikasikan ciri-ciri belajar aktif,
diantaranya yaitu:
a.

Siswa akan terangsang untuk bertanya ketika merasa kurang jelas terhadap
suatu materi pembelajaran.

b.

Siswa akan memberikan pendapat ketika ada pertanyaan dari guru atau
dari siswa yang lain.

c.

Siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, artinya siswa tidak hanya duduk,
diam dan dengar, siswa memiliki peran yang jelas dalam pembelajaran.
Dengan identifikasi tersebut maka dapat diartikan bahwa belajar aktif

merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif,
mengutamakan aktivitas dan gerak siswa dalam pembelajaran.
Mel Siberman (2005:xxii) dalam bukunya menyatakan bahwa belajar
aktif merupakan kesatuan sumber kumpulan strategi-strategi pembelajaran yang
komprehensif. Belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membantu peserta
didik aktif sejak awal melalui aktivitas-aktivitas yang membangun kerja
kelompok dan dalam waktu singkat membuat mereka berpikir tentang materi
pelajaran.

3.

Membuat Peserta Didik Aktif Sejak Dini
Bagaimana cara membuat para peserta didik untuk aktif sejak awal? Jika
keaktifan peserta tidak terbentuk sejak awal maka banyak sekali risiko yang
harus dihadapi seorang pendidik selama proses pembelajaran. Resiko yang
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dihadapi oleh pendidik ketika peserta didik tidak aktif dari awal adalah tidak
adanya relasi yang luas antara peserta didik dan pendidik. Ibarat semen yang
hanya didiamkan, maka dalam waktu tertentu semen tesebut akan membeku.
Begitu juga dengan proses pembelajaran yang tidak aktif maka lama-kelamaan
pembelajaran tersebut akan beku dan tidak bervariasi yang pada akhirnya akan
menimbulkan rasa bosan baik dalam diri peserta didik maupun dalam diri
pendidik sendiri.
Pada saat-saat paling awal pengajaran aktif, ada tiga tujuan penting yang
harus dicapai. Arti penting tujuan tersebut hendaknya tidak diabaikan walaupun
pelajaran hanya berakhir satu sesi. Tujuan-tujuan tersebut adalah sebagai
berikut, Mel Siberman (2005:40):
a.
b.
c.

Membangun tim (team building); bantulah peserta didik menjadi kenal
satu sama lain dan ciptakan semangat kerja sama dan saling bergantung.
Penegasan; pelajarilah sikap, pengetahuan, dan pengalaman peserta didik.
Keterlibatan belajar seketika; bangkitkan minat awal pada mata pelajaran.
Semua tujuan ini, ketika tercapai, membantu mengembangkan

lingkungan belajar yang melibatkan peserta didik, mengembangkan kemauan
mereka untuk berperan serta dalam pengajaran aktif.

4.

Pentingnya Pembelajaran Aktif
Belajar aktif sangat diperlukan oleh peserta didik untuk mendapatkan
hasil yang maksimum. Ketika peserta didik pasif, atau hanya menerima dari
pengajar, ada kecenderungan untuk cepat melupakan apa yang telah diberikan.
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Oleh sebab itu, diperlukan perangkat tertentu untuk dapat mengikat informasi
yang diterima dari pendidik. Belajar aktif merupakan salah satu cara untuk
mengikat informasi yang baru kemudian menyimpannya dalam otak. Mengapa
demikian? Karena salah satu faktor yang menyababkan informasi cepat
dilupakan adalah faktor kelemahan otak amnesia itu sendiri. Belajar yang hanya
mengandalkan indera pendengaran mempunyai beberapa kelemahan, padahal
hasil belajar seharusnya disimpan dalam waktu yang lama.
Dari pernyataan di atas, beberapa hal yang bisa disimpulkan mengapa
perlu adanya pembelajaran aktif, yaitu:
a.

Dengan adanya pembelajaran aktif, peserta didik akan lebih dimudahkan
dalam pemahaman terhadap materi.

b.

Dengan pembelajaran aktif, peserta didik akan terbantu dalam mengingat
materi dalam waktu yang lebih lama.

c.

Pembelajaran aktif akan membantu peserta didik untuk aktif dalam
berinteraksi dengan sesama peserta didik maupun dengan pendidik.

5.

Aktivitas Belajar
a.

Konsep Aktivitas Belajar
Belajar merupakan suatu proses yang mengakibatkan adanya
perubahan perilaku baik potensial maupun aktual dan bersifat relatif
permanen sebagai akibat dari latihan dan pengalaman. Sedangkan kegiatan
pembelajaran adalah kegiatan interaksi antara peserta didik dengan
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pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam
kegiatan pembelajaran siswa dituntut keaktifannya. Joko Sulianto (2011)
Aktif yang dimaksud adalah siswa aktif bertanya, mempertanyakan,
mengemukakan gagasan dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran,
karena belajar memang merupakan suatu proses aktif dari siswa dalam
membangun

pengetahuannya.

Tersedia:

http://dikti.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=2011:
upaya-meningkatkan-aktivitas-dan-kreativitas-siswa-dalam-pembelajaranmatematika-di-sekolah-dasar-dengan-metode-pemecahanmasalah&catid=159:artikel-kontributor (3 November 2011). Dari uraian
tersebut, jika pembelajaran tidak memberikan kesempatan kepada siswa
untuk berperan aktif, maka pembelajaran tersebut bertentangan dengan
hakikat belajar.
Untuk mencapai keaktifan belajar yang maksimal, maka perlu
adanya kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri atau
memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan aktivitas sendiri.

b.

Prinsip Aktivitas Belajar
Kecenderungan psikologi saat ini menyatakan bahwa anak adalah
mahluk yang aktif. Anak memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu,
memiliki keinginan dan kemauan. Belajar pada hakekatnya adalah proses
aktif dimana seseorang melakukan kegiatan secara sadar untuk mengubah
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suatu perilaku, terjadi kegiatan merespon pembelajaran. Seseorang yang
belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain, belajar hanya akan mungkin
terjadi apabila anak aktif mengalami sendiri.
Dalam proses pembelajaran siswa harus aktif dan guru hanyalah
membimbing dan mengarahkan. Teori kognitif menyatakan bahwa belajar
menunjukan adanya jiwa yang aktif, jiwa tidak sekedar merespon
informasi yang diterima. Berdasarkan kajian teori tersebut, maka siswa
sebagai subjek belajar memilki sifat aktif, konstruktif, dan mampu
merencanakan, mencari, memecahkan, menyimpulkan dan melakukan
transformasi (transfer of learning) ke dalam kehidupan yang lebih luas.
Potensi yang dimiliki individu sebaiknya dapat dimanfaatkan dalam setiap
proses pembelajaran, namun yang menjadi persoalan adalah apakah setiap
potensi tersebut sudah terakomodasi dalam suasana pembelajaran yang
lebih kondusif. Sehubungan dengan prinsip keaktifan ini, Thondike
dengan “law of exercise” bahwa belajar perlu adanya latihan-latihan dan
Mc Keachie tentang individu merupakan manusia aktif dan selalu ingin
tahu, dapat menjadi masukan bahwa dalam proses pembelajaran guru
dapat mengawali dan mengembangkan aktivitas-aktivitas pembelajaran
yang berpusat pada siswa.
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c.

Jenis-Jenis Aktivitas
Paul D. Erich (Oemar Hamlik, 2011:172-173) mengelompokan
jenis-jenis aktivitas yang bisa dilakukan siswa menjadi 8 kelompok.
Diantaranya adalah:
a.

b.

c.

d.

e.
f.

g.

h.

Kegiatan-kegiatan visual: Membaca, melihat gambar- gambar,
mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, mengamati orang
lain bekerja atau bermain.
Kegiatan-kegiatan lisan (oral): Mengemukakan fakta atau prinsip,
menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi
saran, mengemukakan pendapat, berwawancara, diskusi.
Kegiatan-kegiatan mendengarkan: Mendengarkan penyajian bahan,
mendengarkan percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan
suatu permainan instrumen musik, mendengarkan siaran radio.
Kegiatan-kegiatan menulis: Menulis cerita, menulis laporan,
memeriksa karangan, bahan-bahan kopi, membuat sketsa, atau
rangkuman, mengerjakan tes, mengisi angket.
Kegiatan-kegiatan menggambar: Menggambar, membuat grafik,
diagram, peta, pola.
Kegiatan-kegiatan metrik: Melakukan percobaan, memilih alat- alat,
melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan
permainan, menari, berkebun.
Kegiatan-kegiatan mental: Merenungkan, mengingat, memecahkan
masalah, menganalisis faktor-faktor, menemukan hubunganhubungan, membuat keputusan.
Kegiatan-kegiatan emosional: Minat, membedakan, berani, tenang,
dan sebagainya.
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E.

Prestasi Belajar
1.

Pengertian Prestasi Belajar
Menurut Dewa Ketut (1988:51) prestasi adalah merupakan suatu bukti
keberhasilan usaha yang dicapai, sedangkan tes prestasi adalah tes yang
mengukur prestasi (achievement test) yang dimaksudkan sebagai alat untuk
mengungkap kemampuan aktual sebagai hasil belajar (learning).
Menurut Muhibbin Syah (1997:141) prestasi belajar merupakan

taraf

keberhasilan murid dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah dinyatakan
dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi
pelajaran tertentu.
Prestasi Belajar merupakan gabungan dua kata yaitu prestasi dan belajar.
Menurut (Djamarah, 1994:19) “prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang
telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun secara kelompok”.
Tersedia : http://aadesanjaya.blogspot.com (7 Juni 2011)
Sedangkan menurut Mas’ud Hasan Abdul Dahar (Djamarah 1994:21)
bahwa “prestasi adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil
yang menyenangakan hati yang diperoleh dari keuletan kerja”. Tersedia :
http://aadesanjaya.blogspot.com (7 Juni 2011)
Winkel (1996:162) mengatakan bahwa “prestasi belajar adalah
”.Tersedia:http://sunartombs.wordpress.com/2009/01/05/pengertian-prestasibelajar/. (7 Juni 2011)
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Sedangkan menurut S. Nasution (1996:17) prestasi belajar adalah:
“Kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dan
berbuat. Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga
aspek yakni: kognitif, afektif dan psikomotor, sebaliknya dikatakan
prestasi kurang memuaskan jika seseorang belum mampu memenuhi
target
dalam
ketiga
criteria
tersebut.
Tersedia
http://sunartombs.wordpress.com/2009/01/05/pengertian-prestasibelajar/ (7 Juni 2011)
Dari beberapa pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi
belajar adalah tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menerima,
menolak dan menilai informasi-informasi yang telah diperoleh dalam proses
pembelaajaran.
Beberapa pakar pendidikan mendifinisikan belajar sebagai berikut:
a.

b.
c.

d.

e.

f.

Gagne
Belajar adalah perubahan disposisi atau kemampuan yang dicapai
seseorang melalui aktivitas. Perubahan disposisi tersebut bukan diperoleh
langsung dari proses pertumbuhan seseorang secara alamiah.
Travers
Belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku
Cronbach
Learning is shown by a change in behavior as a result of experience.
(belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman)
Harold Spears
Learning is to observe, to read, to imitate, to try something themselves, to
listen, to follow direction. (Dengan kata lain, bahwa belajar adalah
mengamati, membaca, meniru, mencoba sesuatu, mendengar dan
mengikuti arah tertentu).
Geoch
Learning is change in performance as a result of practice. (Belajar adalah
perubahan performance sebagai hasil latihan).
Morgan
Learning is any relatively permanent change in behavior that is a result of
past experience. (Belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat
permanen sebagai hasil dari pengalaman).
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2.

Prinsip Belajar
Pertama, prinsip belajar merupakan perubahan perilaku. Perubahan
perilaku sebagai hasil belajar memiliki ciri-ciri:
a.

Sebagai hasil tindakan rasional instrumental yaitu perubahan yang
disadari.

b.

Kontinu atau berkesinambungan dengan perilaku lainnya.

c.

Fungsional atau bermanfaat sebagai bekal hidup.

d.

Positif atau berakumulasi.

e.

Aktif atau sebagai usaha yang direncanakan dan dilakukan.

f.

Permanen atau tetap, sebagaimana dikatakan oleh Wittig, belajar sebagai
any relatively permanent change in an organism’s behavioral reperoire
that occurs as a result of experience.

g.

Bertujuan dan terarah.

h.

Mencakup keseluruhan potensi kemanusiaan.
Kedua, belajar merupakan proses. Belajar terjadi karena didorong,

kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Belajar adalah proses sistemik yang
dinamis, konstruktif, dan organik. Belajar merupakan kesatuan fungsional dari
berbagai komponen belajar.
Ketiga, belajar merupakan bentuk pengalaman. Pengalaman pada
dasarnya adalah hasil dari interaksi peserta didik dengan lingkungannya.
William Burton mengemukakan bahwa A good learning situation consist of a
rich and varied series of learning experiences unified around a vigorous
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purpose and carried on in interaction with a rich varied and propocative
environtment.
Maka dapat dipahami atau digaris bawahi mengenai pengertian prestasi
belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang mengakibatkan
perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas dalam belajar.

3.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar
Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada yang bersifat
internal dan ada yang bersifat eksternal. Faktor internal, merupakan faktorfaktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Yang termasuk ke dalam
faktor-faktor internal tersebut, yaitu:
a.

Faktor fisiologis
Secara umum, kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang prima, tidak
dalam keadaan lemah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani, dan
sebagainya, semuanya akan membantu dalam proses dan hasil belajar.
Siswa yang kekurangan gizi misalnya, ternyata memiliki kemampuan
yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang gizinya cukup.
Demikian juga kondisi saraf pengontrol kesadaran dapat berpenaruh pada
proses dan hasil belajar. Oleh karena itu, kondisi fisiologis sangat penting
untuk diperhatikan agar prestasi belajar peserta didik dapat tercapai
maksimum.
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Disamping faktor-faktor diatas, merupakan hal yang penting juga untuk
memperhatikan kondisi panca indra. Panca indra merupakan pintu gerbang
ilmu pengetahuan. Artinya kondisi panca indra tersebut akan memberikan
pengaruh pada proses dan hasil belajar Yudhi Mulyadi (2008:24-26)
b.

Faktor Psikologis
Faktor kedua dari faktor internal adalah faktor psikologis. Setiap manusia
atau peserta didik memiliki kondisi psikologis yang berbeda-beda,
terutama dalam hal kadar bukan dalam hal jenis, dan perbedaan-pebedaan
ini akan berpengaruh pada proses dan hasil belajarnya masing-masing.
Beberapa faktor psikolos yang dapat diuraikan diantaranya:
Pertama, intelegensi. C. P. Chaplin (Yudhi Mulyadi, 2008:26)
mengartikan intelegensi sebagai:
1)

Kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi
baru secara cepat dan efektif.

2)

Kemampuan menggunakan konsep abstrak secara efektif.

3)

Kemampuan memahami pertalian-pertalian dan belajar dengan
cepat.

Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
Proses belajar merupakan proses yang kompleks, maka aspek intelegensi
ini tidak akan menjamin hasil belajar seseorang. Intelegensi hanya sebuah
potensi; artinya seseorang yang memiliki intelegensi tinggi mempunyai
peluang besar untuk memperoleh hasil belajar yang lebih baik.
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Kedua, perhatian. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang dipertinggi, jiwa
semata-mata tertuju kepada suatu obyek atau sekumpulan obyek Slameto
(Yudhi Mulyadi 2008:27) Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik,
maka siswa harus dihadapkan pada obyek-obyek yang dapat menarik
perhatian siswa, bila tidak, maka perhatian siswa tidak akan terarah atau
fokus pada obyek yang dipelajarinya.
Ketiga, minat dan bakat. Minat dan bakat diartikan oleh Hilgard (Yudhi
Mulyadi,

2008:27)

sebagai

kecenderungan

yang

tetap

untuk

memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Bakat adalah
kemampuan untuk belajar. Kemampuan ini baru akan terealisasi menjadi
kecakapan yang nyata setelah melalui belajar yang terlatih.
Keempat, motif dan motivasi. Kita sering menggunakan kata motif untuk
menunjukan tindakan atau aktivitas seseorang. Kata motif diartikan
sebagai daya upaya mendorong seseorang.
Menurut Aminuddin Rasyad (Yudhi Mulyadi, 2008:28):
Dalam setiap diri manusia pada umumnya mempunyai dua motif
atau dorongan, yaitu motif yang sudah ada di dalam diri yang
sewaktu-waktu akan muncul tanpa ada pengaruh dari luar, disebut
intrinsic motive bila motif dalam diri ini baik dan berfungsi pada
setiap diri siswa, maka tingkah laku belajarnya menampakan diri
dalam bentuk aktif dan kreatif. Bila motif intrinsiknya kurang
berfungsi maka tingkah laku belajarnya tidak menampakan
keaktifan dan kreatif yang berarti. Motif lainnya adalah motif yang
datang dari luar diri, yakni karena ada pengaruh situasi
lingkungannya, motif ini disebut extrinsic motive . Atas dasar
motif inilah dianjurkan kepada para guru untuk dapat menciptakan
suasana belajar yang kondusif. Kedua macam motif ini dapat
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bekerja secara sadar (consciousness) maupun tidak sadar
(unconsciousness).
Kelima, kognitif dan daya nalar. Pembahasan mengenai hal ini meliputi
tiga hal, yakni persepsi, mengingat dan berpikir. Persepsi adalah
pengindraan terhadap suatu kesan yang timbul dalam lingkungannya.
Pengindraan itu dipegaruhi oleh pengalaman, kebiasaan dan kebutuhan.
Kemampuan mempersepsi antar siswa yang satu dengan siswa yang lain
tidak sama meskipun mereka sama-sama dari sekolah yang sama,bahkan
dari kelas yang sama. Ini ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman
pelajar itu sendiri.
Mengingat adalah

suatu aktivitas kognitf, di mana orang menyadari

bahwa pengetahuannya berasal dari msa yang lampau atau bedasarkan
kesan-kesan yang diperoleh melalui pengalamannya dimasa lampau.
Terdapat dua bentuk mengingat yang menarik untuk diperhatikan, yaitu
mengenal kembali (rekognisi) dan mengingat kembali (reproduksi).
Berpikir oleh Jamaluddin Rakhmat (Yudhi Mulyadi, 2008:30-31) dibagi
dua macam yaitu, berpikir autistik (autistic) dan berpikir realistik
(realistic). Yang pertama mungkin lebih tepat disebut melamun; fantasi,
menghayal,

wishful

thinking,

adalah

contoh-contohnya.

Berpikir

realistik,disebut juga nalar(reasoning), ialah berpikir dalam rangka
menyesuaikan diri engan dunia nyata.
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Istilah penalaran sebagai terjemahan dari bahasa Inggris reasoning
menurut kamus The Random House Dictionary berarti the act or process
of a person who reason (kegiatan atau proses menalar yang dilakukan oleh
sesorang). Sedangkan reason berarti the mental powers concened with
forming conclusions, judgements or inferences (kekuatan mental yang
berkaitan dengan pembentukan kesimpulan dan penilaian). Jadi, yang
membedakan pelajar dengan bukan pelajar, adalah faktor penalarannya;
dan yang membedakan pelajar dengan pelajar yang lainnya adalah kadar
penalarannya. Ini ditentukan oleh daya nalar individual yang merupakan
dasar paling menentukan dari kemampuan berpikir analitis dan sintesis.
Faktor yang mempengaruhi prestasi belajar selain faktor internal yaitu
faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi
prestasi belajar pesrta didik yang berasal dari luar diri peserta didik. Faktorfaktor ekstenal tersebut adalah:
a.

Faktor lingkungan
Kondisi lingkungan juga mempengaruhi hasil belajar. Lingkungan ini
dapat berupa lingkungan fisik atau alam dan dapat pula beruppa
lingkungan sosial. Lingkungan alam misalnya keadaan suhu, kelembapan,
kepengapan udara, dan sebagainya.
Lingkungan sosial baik yang berwujud manusia maupun hal-hal lainnya
juga dapat mempengaruhi hasil belajar. Hiruk pikuk lingkungan sosial
seperti suara mesin pabrik, lalu lintas, gemuruhnya pasar, dan lain-lain
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secara tidak langsung juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Oleh
karena itu kondisi fisik lingkungan sekolah harus mendapat perhatian
khusus.
b.

Faktor Intrumental
Faktor instrumental adalah faktor yang keberadaaan dan penggunaannya
dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. Faktor-faktor ini
diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan
belajar yang telah direncanakan.
Faktor-faktor instrument ini dapat berupa kurikulum, fasilitas dan sarana,
dan guru. Berbicara kurikulum berarti berbicara mengenai komponenkomponennya, yakni tujuan, bahan atau program, proses belajar mengajar,
dan evaluasi.

F.

Kajian Hasil Penelitian yang Relevan
Serangkaian penelitian yang pernah dilakukan oleh seorang mahasiswa yang
berjudul “ Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Game Tournament
(TGT) dalam Pembelajran Ekonomi untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa”.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa
pada mata pelajaran ekonomi melalui penerapan metode kooperatif tipe TGT.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Stella Duce I
Yogyakarta dapat diperoleh kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT mampu meningkatkan prestasi belajar siswa materi pembelajaran
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siswa kelas X-B. Prestasi siswa yang meningkat tersebut tampak dari nilai yang
dicapai oleh siswa pada waktu pre test dan post test. Rata-rata peningkatan nilai kelas
adalah 1,81 atau 26%. Pada saat pre test rata-rata skor siswa dalam kelas mencapai
5,20 sedangkan rata-rata skor siswa setelah post test naik menjadi 7,01. Hal ini
menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada mata
pelajaran ekonomi dalam penelitian ini sudah dapat meningkatkan hasil belajar siswa
kelas X-B SMA SMA Stella Duce I Yogyakarta.
Penelitian yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Teams Games
Tournament (TGT) dengan Media Permainan Monopoli untuk Meningkatkan
Keaktifan dalam Pembelajaran Akuntansi pada Siswa Kelas XII IPS SMA Negeri I
Boyolali Tahun Ajaran 2010/2011. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk: (1)
Mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa pada proses pembelajaran akuntansi;
(2) Untuk melatih siswa mengemukakan pendapat dan bertanya akan materi yang
disampaikan guru; (3) Untuk melatih siswa berani menghadapi permasalhan agar
dapat menyelesaikannya. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk
mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa pada proses pembelajaran akuntansi
melalui penerapan strategi pembelajaran Team Game Tournament (TGT) dengan
media permainan monopoli pada siswa Siswa Kelas XII IPS SMA Negeri I Boyolali
Tahun Ajaran 2010/2011.
Hasil penelitian ini yaitu penerapan strategi pembelajaran team game
tournament (TGT) dengan media permainan monopoli dapat meningkatkan keaktifan
dalam pembelajaran akuntansi pada siswa kelas XII SMA Negeri I Boyolali tahun
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ajaran 2010/2011. Hal tersebut didukung oleh fakta-fakta sebagai berikut: (1)
Keaktifan selama siklus I sebesar 65,99% dan meningkat menjadi 85,03% pada siklus
II; (2) Hasil angket respon siswa mengenai strategi dan media yang digunakan pada
siklus I dari 42 siswa yang menyatakan sangat setuju 36% dan menyatakan setuju
52% dan pada siklus II meningkat menjadi 55% siswa menyatakan sangat setuju dan
40,70% menyatakan setuju.
Penelitian lain yang berjudul “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams
Games Tournament (TGT) Sebagai Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar
Matematika Siswa Pada Pokok Bahasan Peluang dan Statistika Di SMP Negeri 4
Depok Yogyakarta Kelas IX C”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah
penerapan model pembelajran kooperatif tipe TGT dapat meningkatkan keaktifan
belajar matematika siswa kelas XI C SMP Negeri 4 Depok pada pokok bahasan
peluang dan statistika.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan belajar matematika siswa
setelah dilakukan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Teams-GamesTournament (TGT) menunjukkan bahwa rata-rata seluruh aspek keaktifan belajar
matematika siswa kelas IX C SMP Negeri 4 Depok Yogyakarta pada pokok bahasan
Peluang dan Statistika mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya
peningkatan hasil rata-rata persentase lembar observasi keaktifan belajar siswa untuk
tiap siklus, yaitu pada siklus I keaktifan siswa sebesar 61,17%untuk siklus II sebesar
71,11%. Selain itu hasil dari angket respon siswa terhadap pembelajaran juga
meningkat yaitu sebesar 63% pada siklus I dan sebesar 70,11%.
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G.

Rasionalisasi Penelitian
Pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang mengajak peserta didik
untuk belajar secara aktif. Ketika peserta didik belajar secara aktif, berarti mereka
mendominasi aktifitas pembelajaran. Dengan ini mereka secara aktif menggunakan
otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi, memecahkan persoalan atau
mengaplikasikan apa yang baru mereka pelajari ke dalam satu persolan yang ada
dalam kehidupan nyata. Dengan belajar aktif ini, peserta didik diajak untuk turut serta
dalam semua proses pembelajaran, tidak hanya mental akan tetapi juga melibatkan
fisik. Dengan cara ini biasanya peserta didik akan merasakan suasana yang lebih
menyenangkan sehingga hasil belajar dapat dimaksimalkan.
Hasil belajar merupakan sesuatu yang dicapai siswa setelah siswa melalui
suatu proses pembelajaran. Hasil belajar mempunyai peranan yang sangat penting
dalam pembelajaran. Hasil belajar bisa digunakan untuk mengetahui tingkat
kemampuan dan keberhasilan siswa. Selain itu hasil belajar juga menjadi masukan
untuk suatu lembaga pendidikan dalam kegiatan meningkatkan dan memperbaiki
proses pembelajran.
Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang melibatkan
siswa dalam pembelajaran. Salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang digunakan
peneliti untuk melihat tingkat perubahan keaktifan siswa dan prestasi belajar siswa
adalah tipe TGT. Peneliti memandang bahwa tipe TGT akan dapat meningkatkan
keaktifan belajar siswa karena TGT menuntut adanya kerjasama siswa dalam
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kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 siswa yang memiliki jenis kelamin, kemampuan
dan suku yang berbeda. Dalam kelompok kecil ini, peneliti menduga dengan adanya
pengelompokan siswa berdasarkan latar belakang yang berbeda maka siswa akan
termotivasi untuk aktif dalam kelompok belajar yang telah terbentuk. Ketika siswa
sudah mulai aktif dalam pembelajaran di dalam kelompok maka materi yang
diberikan akan dengan mudah mereka terima. Dalam kelompok belajar tersebut
tentunya siswa akan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran.
Dalam hal ini siswa telah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan materi. Saat
siswa sudah mampu melakukan sesuatu yang berkaitan dengan materi maka dengan
sendirinya materi tersebut akan terus mereka ingat. Hal ini sesuai dengan kata-kata
mutiara yang pernah diungkapakan oleh seorang filosof ternama dari China, bernama
Kofusius. Dia mengatakan: apa yang saya dengar, saya lupa; apa yang saya lihat, saya
ingat; apa yang saya lakukan, saya paham. Dengan melakukan suatu hal siswa akan
mudah mengingat materi. Dengan adanya penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe TGT, siswa akan telibat aktif dan pada akhirnya hasil belajar siswa akan
meningkat.
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Bab III
METODOLOGI PENELITIAN

A.

Jenis Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian tindakan kelas
(classroom action research) dengan metode cooperatif learnig tipe TGT yang
menuntut kerja sama antar siswa dan keterampilan guru untuk mendampingi siswa
dalam pembelajaran. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu upaya untuk
mencermati kegiatan belajar sekelompok peserta didik dengan memberikan sebuah
tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan (Suharsimi, Suhardjono, dan Supardi
2006).
Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian deskriptif
kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui
tingakat perubahan keaktifan siswa dalam pembelajaran sebelum dan sesudah
diterapkan model pembelajaran koperatif tipe TGT.
Sedangkan penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui dan
membandingkan tingkat nilai atau prestasi belajar siswa dengan adanya penerapan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT dan prestasi belajar siswa pada
pemebelajaran yang dilakukan tanpa adanya penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT.
Data kuantitatif diperoleh dengan perhitungan statistik mengenai perbedaan
prestasi belajar siswa dengan adanya penerapan model pembelajaran koperatif tipe
teams games tournament(TGT).
54
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B.

C.

Tempat dan Waktu Penelitian
1.

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2012

2.

Tempat penelitian dilaksanakan Di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul

Variabel Penelitian dan Pengukurannya
1.

Variabel Penelitian
Variabel adalah konsep yang diberi lebih dari satu nilai. Jadi variabel
penelitian merupakan konsep yang telah ditentukan oleh peneliti untuk
menentukan hal yang akan dipelajari pada penelitian yang akan dilakukan
sehingga mendapatkan informasi untuk mengambil suatu keputusan. Pada
penelitian tindakan kelas penulis menentukan beberapa variabel yang akan
digunakan dan dipelajari. Ada dua jenis pengelompokan variable yaitu variable
bebas dan variable terikat.
Variabel bebas, dalam hal ini adalah model pembelajaran koperatif tipe
TGT. Model pembelajaran kooperatif adalah suatu pendekatan mengajar di
mana murid bekerjasama diantara satu sama lain dalam kumpulan belajar yang
kecil untuk memenuhi kehendak tugasan individu atau kumpulan yang
diberikan oleh guru (Johnson,1986; Johnson & Smith, 1991; Slavin, 1983)
Variabel terikat, dalam hal ini adalah tingkat keatifan dan prestasi
belajar siswa.
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a.

Keaktifan Belajar
Dalam hal ini keaktifan belajar merupakan reaksi atau tindakan
siswa dalam proses pembelajaran.
Untuk

mengukur

keaktifan

belajar,

peneliti

menggunakan

kuesioner tertutup dimana peneliti membagikan sebelum dan sesudah
pembelajaran menggunakan metode kooperatif tipe TGT sesuai dengan
indikator keaktifan dengan empat alternatif jawaban selalu, sering, tidak
jarang, dan sangat tidak pernah. Bobot yang diberikan untuk alternatif
jawaban adalah: selalu (S) diberi skor 4 untuk pertanyaan positif dan skor
1 untuk pertanyaan negatif, sering (Sr) diberi skor 3 untuk pertanyaan
positif dan skor 2 untuk pertanyaan negatif, jarang (J) diberi skor 2 untuk
pertanyaan positif dan skor 3 untuk pertanyaan negatif, dan sangat tidak
pernah (TP) diberi skor 1 untuk pertanyaan positif dan skor 4 untuk
pertanyaan negatif. Instrumen keaktifan belajar menggunakan kuesioner
diberikan kepada siswa sebelum dan setelah mengikuti pembelajaran
kooperatif tipe TGT. (Lampiran 1 Hal 137). Berikut ini adalah kisi-kisi
kuesioner keaktifan belajar:
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Tabel 3.1
Kisi-kisi Kuesioner Keaktifan Belajar
Aspek yang diamati

No
1 Interaksi
Interaksi dengan guru
Interaksi dengan sesama siswa
2 Kerjasama dengan teman satu kelompok
3 Mengerjakan soal dan tugas
4 Motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran

Butir

6(-), 8(-)
5(+), 9(+), 7(-), 18(+)
11(+), 17(+)
12(+), 13(+), 14(-)
1(+), 2(+), 3(+), 4(+),
10(+), 15(+), 16(-)
19(+), 20(+)

Peneliti telah melakukan uji validitas terhadap instrumen yang
akan digunakan. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkattingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Pengukuran kesahihan
instrumen dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua uji validitas, yaitu
validitas isi dan validitas eksternal. Validitas isi sering pula dinamakan
validitas kurikulum yang mengandung arti bahwa suatu alat ukur
dipandang valid apabila sesuai dengan kurikulum yang hendak diukur.
Validitas isi didefinisikan sebagai seberapa jauh suatu instrumen
mencakup daerah-daerah yang diukur. Dalam hal ini, peneliti didampingi
oleh dosen pembimbing yaitu Bapak A. Heri Nugroho, S. Pd., M. Pd dan
guru partner yaitu Ibu Sriyati, S. E. telah melakukan uji validitas isi untuk
kuisioner keaktifan belajar.
Sedangkan untuk uji valiliditas eksternal, peneliti menggunakan
program spss 12. Berikut ini merupakan output uji validitas.
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1)
1

Rangku
uman uji valiiditas keaktiifan belajar ssiswa
Tabel 3.2
Rangkum
man Pengujiaan Uji Valid
ditas Keaktifan belajarr
Butir
Pernyataan
n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nilai r T
Tabel
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442
0.25442

Nilaai r Hitung
0.354
0.326
0.495
0.434
0.354
0.397
0.451
0.416
0.348
0.449
0.534
0.523
0.451
0.428
0.397
0.360
0.582
0.495
0.353
0.487

Status
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari tabel diatas menuunjukkan baahwa ke duua puluh buutir
pertany
yaan motivassi belajar vaalid. Dengann jumlah dataa (n) sebanyyak
61 resp
ponden dan derajat
d
keyaakinan (α) = 5% atau 0,05
diperoleh nilai

sebesar 00,2542. Kareena

maaka

> 0,218, maaka
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dapat disimpulkan
d
bahwa semu
mua butir perrtanyaan varriabel motivaasi
belajar valid.
2)
2

Rangku
uman uji reliiabilitas keakktifan belajaar siswa
Taabel 3.3
Ran
ngkuman Hasil
H
Uji Relliabilitas Insstrumen Peenelitian
Varia
abel
Keaktifan
n belajar

Nilai r tab
bel
0,2542

Nilai r hitung
0,,851

Status
Andal

Dari dua puluh
p
pertannyaan pada variabel mootivasi belaj
ajar
diperoleh

sebesar
s
0,88661. Dengan jumlah dataa (n) sebanyyak

ponden dan derajat
d
keyaakinan (α) = 5% atau 0,05
61 resp
diperoleh nilai
diperoleh nilai

maaka

sebesaar 0,2542. Dari hasill perhitunggan
lebih b esar daripadda

(0,8851 > 0,25422).

Ini berrarti bahwa butir-butir pertanyaann pada variiabel motivaasi
belajar dikatakan an
ndal.

b.

Prestasi
P
Bela
ajar
Prestaasi

belajar

adalah

pproses

yanng

dialamii

siswa

ddan

menghasilkan
m
n perubahaan dalam bidang peengetahuan, pemahamaan,
penerapan,
p
daya analisis,, sintesis dann evaluasi. P
Pada penelitian ini, prestaasi
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belajar diukur dengan soal pre test dan post test. Berikut adalah kisi-kisi
soal:

Tabel 3.4
Kisi-kisi Soal Pre Test dan Post Test
No
Indikator
1 Siswa
mampu
mendefinisikan
jurnal
penyesuaian
2 Siswa mampu menjelaskan alasan melakukan
penyesuaian
3 Siswa mampu menjelaskan obyek penyesuaian
4 Siswa mampu mencatat transaksi ke dalam
jurnal penyesuaian

2.

Butir Soal
1
2
3
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 12,

Pengukuran Variabel Penelitian
Penskoran item keaktifan dibagi dua, yaitu item positif (favorable) dan
item negatif (unfavorable). Dalam pemberian skor, setiap respons positif (selalu
dan sering) akan diberi bobot yang lebih tinggi daripada respons negatif
(jarang/kadang-kadang dan tidak pernah). Sebaliknya untuk item unfavorable,
respons positif akan diberi skor yang bobotnya lebih rendah daripada respons
negatif (Azwar, 1999:26-27). Jumlah pernyataan positif dan negatif dibuat
seimbang. Dalam hal ini, peneliti mengacu pada Skala Likert, yang
mensyaratkan pernyataaan positif dan negatif harus seimbang.
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Tabel 3.4
Pemberian Skor pada Kuesioner
Kategori
Selalu
Sering
Jarang
Tidak pernah
Dalam

penelitian

Favorable
4
3
2
1
ini,

prestasi

belajar

Unfavorable
1
2
3
4
siswa

diukur

dengan

membandingkan nilai ulangan harian/kuis yang dicapai siswa yang telah diberi
penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dengan nilai ulangan
harian/kuis yang dicapai siswa tanpa penerapan model pembelajaran kooperatif
tipe TGT. Hasil belajar siswa dikatakan tuntas jika mencapai nilai 75 sesuai
dengan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang sudah ditetapkan sekolah.

3.

Kategori Kecenderungan Variabel
Kategori Kecenderungan Variabel dinilai dengan menggunakan
penilaian acuan patokan tipe II (PAP II), sebagai berikut (Masidjo, 1995:157160).
Tabel 3.5
Penilaian Acuan Patokan Tipe II (PAP II)
Tingkat Penguasaan
Nilai Huruf
Kategori Kecenderungan
Kompetensi
Variabel
81% - 100%
A
Sangat tinggi
66% - 80%
B
Tinggi
56% - 65%
C
Sedang
46% - 55%
D
Rendah
Dibawah 46%
E
Sangat rendah
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D.

Prosedur Penelitian
Secara operasional, penelitian tindakan kelas yang diterapkan dalam
penelitian ini ada tiga tahapan yaitu kegiatan pra penelitian (observasi kegiatan guru,
observasi kelas dan observasi siswa), siklus satu dan siklus dua jika diperlukan.
Setiap siklus penelitian pada dasarnya sama dan menggunakan instrumen yang sama,
hanya saja tindakan yang dilakukan berbeda. Adapun kegiatan yang dilakukan pada
masing-masing tahapan diuraikan sebagai berikut:

1.

Kegiatan pra penelitian
Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan
kegiatan pra penelitian.
Kegiatan pra penelitian ini meliputi:
a.

Observasi terhadap guru
Instrumen observasi yang digunakan adalah lembar observasi terhadap
keterampilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Lembar
observasi meliputi kegiatan pra pembelajaran, kegiatan awal (melakukan
apersepsi dan mengemukakan tujuan pembelajaran), kegiatan inti
(penggunaan bahasa, penguasaan materi, penggunaan media dan penilaian
pembelajaran) dan kegiatan penutup (evaluasi dan refleksi) yang
dilaksanakan oleh guru selama pembelajaran berlangsung.(lampiran 9 hal
187)
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b.

Observasi terhadap siswa
Instrumen observasi yang digunakan adalah lembar observasi terhadap
perilaku dan sikap siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung.
Lembar observasi terhadap siswa meliputi kegiatan awal (kesiapan siswa
mengikuti

pembelajaran),

kegiatan

inti

(sikap

siswa

pada

saat

pembelajaran, aktivitas siswa dan partisipasi siswa), kegiatan penutup
(evaluasi proses pembelajaran, siswa mengerjakan tugas dengan baik,
refleksi). Pada kegiatan pra penelitian ini, peneliti akan membagikan
kuesioner yang dimaksudkan untuk mengungkapkan motivasi belajar
siswa terhadap proses pembelajaran Akuntansi sebelum diterapkan metode
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) (lampiran
9 hal 191)
c.

Observasi terhadap kelas
Instrumen observasi yang digunakan adalah lembar observasi terhadap
kondisi kelas. Lembar observasi ini digunakan untuk mengungkapkan
kondisi kelas secara keseluruhan yang meliputi interaksi antar siswa
dalam kelas, tata letak, lingkungan fisik kelas. (lampiran 9 hal 189)

2.

Siklus Pertama
Kegiatan dalam siklus pertama dilaksanakan dalam dua kali pertemuan/tatap
muka di kelas. Kegiatan yang dilakukan meliputi:
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a.

Perencanaan
Pada tahap ini, dilakukan penyusunan rencana tindakan berupa penyiapan
pembelajaran kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT), yaitu
meliputi:
1)

Peneliti dan guru menggali data awal karakteristik siswa untuk
memetakan para siswa yang tergolong berkemampuan rendah,
sedang atau tinggi, dan membagi siswa secara heterogen menjadi
kelompok-kelompok yang beranggotakan 5 orang. Beberapa
perangkat yang disiapkan dalam tahap ini adalah: rencana
pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TGT,
lembar kerja siswa, kuis dan lembar observasi.

2)

Peneliti rnenyusun instrumen pengumpulan data, meliputi:
(a)

Kriteria keberhasilan penerapan pembelajaran kooperatif tipe
TGT terhadap keaktifan dan hasil belajar siswa berdasarkan
pelaksanaan tindakan.
Kriteria keberhasilan PTK dapat ditetapkan antara lain dengan
menggunakan prinsip belajar tuntas, misalnya 65%. Apabila
peningkatan yang diharapkan dalam hal ini motivasi dan hasil
belajar tercapai minimal 65%, maka pencapaian tersebut
dikatakan memenuhi kriteria.

(b)

Instrumen untuk mengetahui keaktifan belajar siswa sebelum
dan setelah pembelajaran (lampiran 1 hal 137).
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(c)

Lembar observasi aktivitas guru di kelas selama penerapan
proses pembelajaran kooperatif tipe TGT (lampiran 2 hal
148).

(d)

Lembar observasi aktivitas siswa di kelas selama penerapan
proses pembelajaran kooperatif tipe TGT (lampiran 2 hal
151).

(e)

Lembar observasi kondisi kelas selama penerapan proses
pembelajaran kooperatif tipe TGT (lampiran 2 hal 149).

(f)

Lembar penilaian kemampuan kelompok dalam bekerja sama
(lampiran 4 hal 158)

b.

Tindakan
Pada tahap ini dilaksanakan implementasi pembelajaran kooperatif tipe
TGT sesuai rencana tindakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1)

Guru memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan
garis besar materi yang akan dipelajari dengan melibatkan siswa.

2)

Guru membagi siswa dalam kelompok-kelompok heterogen
beranggotakan lima orang, dan membagikan lembar kerja(LKS)
untuk

masing-masing

mengerjakan

lembar

kelompok.
kerja,

Siswa

sementara

dalam
peneliti

kelompok
berkeliling

memantau kegiatan tersebut.
3)

Guru melanjutkan dengan permainan akademik dengan membuat
kelompok baru ke dalam meja tournament. Anggota kelompok baru
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ini merupakan perwakilan dari setiap kelompok lama. Tindakan ini
dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap
materi.
4)

Guru memberi soal kuis (secara lisan dan tertulis), dan siswa
mengerjakannya secara individual.

c.

Observasi
Tahap ini akan dilaksanakan bersamaan dengan tahap tindakan. Pada
tahap ini, peneliti melakukan pengamatan atas hasil atau dampak
pelaksanaan tindakan, yaitu meliputi: interaksi siswa dalam kelompok,
partisipasi siswa dalam membagikan pemahamannya tentang sub bab
yang dibaca kepada kelompoknya.
Pengamatan dilakukan dengan bantuan instrumen observasi.

d.

Refleksi
Untuk mengawali refleksi, siswa akan dibagikan kuesioner

keaktifan

belajar siswa. Hal ini dimaksudkan untuk melihat pengaruh penerapan
metode pembelajaran kooperatif

tipe TGT terhadap keaktifan belajar

siswa pada proses pembelajaran.
Pada tahap ini dilaksanakan peneliti akan melakukan analisis,
pemaknaan, dan penyimpulan hasil observasi terhadap keaktifan,
kualitas proses dan hasil pembelajaran. Ada dua macam refleksi yang
dilakukan, yaitu:
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1)

Refleksi segera pada saat pertemuan berakhir, dengan tujuan untuk
mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dalam pembelajaran dan
pemecahannya untuk perbaikan dalam pertemuan berikutnya
(penyesuaian rencana pembelajaran dan atau instrumen yang
diperlukan.

2)

Refleksi pada akhir siklus pertama, digunakan untuk mengetahui
apakah target yang ditetapkan sesuai indikator keberhasilan
tindakan telah tercapai. Secara teknis peneliti melakukan selfreflection dahulu terkait dengan keterampilan kooperatif siswa
dalam kegiatan pada masing-masing fase, hasil kegiatan kelompok,
hasil kuis dan kaitannya dengan kegiatan kelompok dan kemudian
dilakukan refleksi dan diskusi bersama guru untuk penyempurnaan
tindakan dalam siklus kedua.

3.

Siklus kedua
Kegiatan yang akan dilakukan pada siklus kedua pada dasarnya sama
dengan siklus pertama, hanya tindakan yang berbeda. Yang membedakan
siklus pertama dan kedua adalah tindakan yang dilakukan, dimana siklus yang
kedua tindakannya berasal dari refleksi siklus pertama dan dilaksanakan dalam
dua kali pertemuan/tatap muka.
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E.

Teknik Pengumpulan Data
Dalam melaksanakan pengumpulan data dan pengolahannya dilakukan
dengan cara:

1.

Penelitian Lapangan
Penelitian ini dilaksanakan secara langsung dengan objek yang
bersangkutan untuk mendapatkan data yang diteliti dan yang ada hubungannya
dengan penelitian ini. Data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan
metode:
a.

Metode Observasi
Yaitu dilakukan dengan mengadakan pengamatan serta menerapkan
metode yang telah dipilih secara langsung pada objek (siswa) yang telah
ditunjuk sebagai sample dan melakukan pencatatan untuk memperoleh
data yang dibutuhkan.

b.

Metode Interview
Yaitu dilkukan dengan cara mengadakan wawancara dengan pihak-pihak
yang berwenang untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

c.

Metode Kuisioner
Dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan yang
selanjutnya diisi oleh siswa yang telah dipilih sebagai sample penelitian.
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F.

Teknik Analisis data
Untuk menganalisis data diperlukan suatu cara atau metode analisis data hasil
penelitian agar dapat diinterprestasikan sehingga laporan yang dihasilkan mudah
dipahami. Dalam penelitian ini, digunakan analisis data sebagai berikut:

1.

Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif yaitu pemaparan data/informasi tentang suatu gejala yang
diamati. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan
a.

informasi tentang:

Kegiatan pra penelitian yang meliputi kegiatan guru, kegiatan siswa, dan
kondisi kelas pada saat proses pembelajaran.

b.

Kegiatan siklus pertama yang meliputi tahap perencanaan, tahap tindakan
atau kegiatan dilakukan, hasil observasi, refleksi dari kegiatan
pembelajaran

yang

berlangsung,

hasil

wawancara,

dan

tingkat

keberhasilan dari penerapan metode TGT pada materi ajar Akuntansi.
Analisis dekriptif ini akan disajikan dalam bentuk naratif maupun dalam
bentuk tabel.

2.

Analisis Komparatif
Analisis komparatif dilakukan untuk melihat perkembangan peningkatan
keaktifan belajar dan prestasi belajar siswa sebelum dan sesudah penelitian.
Berdasarkan data keduanya dibandingkan bagaimana perubahan tingkat
keaktifan dan prestasi belajar siswa.
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BAB IV
GAMBARAN UMUM SEKOLAH

A.

Sejarah SMA Negeri 1 Kasihan Bantul
SMA Negeri 1 Kasihan didirikan atas gagasan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Daerah Yogyakarta melalui Instruksi Mentri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia. SMA Negeri 1 Kasihan didirikan berdasarkan Surat
Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
0292/0/1978 pada tanggal 2 september 1978 dan TMT 1 pada bulan April 1978.
Tujuan didirikannya sekolah adalah untuk menampung siswa/siswi lulusan SLTP
yang berada di Yogyakarta khususnya di daerah Kabupaten Bantul.
Pada tanggal 1 januari 1978, berdirilah SMA persiapan yang dalam
pengelolaannya diserahkan kepada SMA Negeri 1 Yogyakarta. Selama kurang lebih 2
bulan proses belajar mengajar dilakukan di dalam ruang laboratorium SMA Negeri 1
Yogyakarta. Jumlah siswa dan siswi angkatan pertama sebanyak 80 anak dan dibagi
ke dalam 2 kelas, dengan guru tetap sebanyak 7 orang serta dibantu guru-guru dari
SMA Negeri 1 Yogyakarta. Karena belum memiliki gedung sendiri, maka gedung
SMA Persipan berada di SMA Negeri 1 Yogyakarta.
Setelah memperoleh lokasi baru di Jalan Bugisan Selatan, Kelurahan
Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Yogyakarta maka tanggal 11 Maret 1979 SMA
Persiapan mulai menempati gedung sendiri. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 035/O/1997 tanggal 7
Maret SMA Negeri 1 Tirtonirmolo berubah nama menjadi SMA Negeri 1 Kasihan.
70
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SMA Negeri 1 Kasihan dibatasi oleh perkampungan penduduk disebelah
timur dan utara, sedangkan sebelah selatan dan barat dibatasi oleh jalan kampung.
SMA Negeri 1 Kasihan terletak di Dusun Tegalsenggotan RT 02 Tirtonirmolo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten bantul. Hingga saat ini SMA Negri Kasihan
beralamat di Jalan Bugisan Selatan, Tirtonirmolo, Kasihan, bantul.

B.

Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 1 Kasihan
1.

Visi
“Bertaqwa, Berprestasi, Berkepribadian dan Ramah Lingkungan”,
dengan penjelasan sebagai berikut:
a.

Bertaqwa artinya meyakini keberadaa Tuhan Yang Maha Esa dan
mengamalkan perintah-Nya, menjauhi larangan-Nya sesuai dengan
keyakinan agama yang dianut.

b.

Berprestasi artinya memiliki keunggulan baik akademik amupun nonakademik di tingkat nasional dan global.

c.

Berkepribadian artinya memiliki sikap yang baik sesuai dengan 20 nilai
akhlaq mulya baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat.

d.

Ramah lingkungan artinya memiliki sikap yang peduli terhadap
lingkungan di sekitar sekolah maupun di masyarakat.
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2.

Misi
Misi sekolah adalah tindakan atau usaha untuk mewujudkan visi dengan
rumusan sebagai berikut:
a.

Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan agamanya, sehingga
kehidupan beragama di sekolah dapat tercipta manusia yang agamis penuh
toleransi.

b.

Menumbuhkan semangat berprestasi baik akademik maupun nonakademik dengan pembinaan, pendampingan, pembimbingan, dalam
kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat
siswa sehingga dapat bersaing di tingkat nasional maupun global.

c.

Membina, mendidik, mengarahkan, dan memberi contoh implementasi 20
nilai-nilai akhlaq mulia dalam kegiatan sehari-hari di sekolah sehingga
siswa dapat memiliki dan menerapkan nilai-nilai akhlaq mulia dalam
kehidupan sehari-hari.

d.

Membina, mendidik, mengarahkan, dan memberi contoh implementasi
sikap ramah lingkungan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah sehingga
siswa dapat memiliki dan menerapkan sikap ramah lingkungan dalam
kehidupan sehari-hari.
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3.

Tujuan Pendidikan sekolah
SMA Negeri 1 Kasihan Bantul, memiliki tujuan khusus menyiapkan
lulusan SMA yang memiliki kompetensi seperti di dalam Standar Kompetensi
Lulusan yang diperkaya dengan standar kopetensi lulusan yang berciri
internasional sehingga lulusannya menjadi:

C.

a.

Individu nasionalis dan berwawasan global

b.

Individu yang cinta damai dan toleran

c.

Pemikir yang kritis, kreatif, dan produktif

d.

Pemecah masalah yang efektif dan inovatif

e.

Komunikator yang efektif

f.

Individu yang mampu bekerjasama

g.

Pembelajaran yang mandiri

Sistem Pendidikan SMA Negeri 1 Kasihan
Sistem pendidikan yang diterapkan pada SMA Negeri 1 Kasihan Bantul sejak
tahun 2006 adalah sistem KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) bagi siswa
kelas X, XI dan XII. Sistem pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan kegiatan
belajar mengajar yang mampu membentuk pola tingkah laku peserta didik sesuai
dengan tujuan pendidikan, serta dapat dievaluasi melalui pengukuran dengan
menggunakan tes dan non tes.
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D.

Kurikulum SMA Negeri 1 Kasihan
Berdasarkan Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 24
Tahun 2006, maka SMA Negeri 1 Kasihan Bantul menggunakan Kurikulum Tingkat
Satuan Pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar
dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah, dengan berpedoman
pada standar kompetisis lulusan dan standar isi, serta panduan penyusunan kurikulum
yang dibuat oleh BSNP. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi,
perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai potensi yang berguna bagi
dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang
bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas,
dinamis dan menyenangkan. Struktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi
pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun, mulai
kelas X sampai dengan kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar
kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Pengorganisasian pada
kelas-kelas pada SMA/MA dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan
program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas XI dan XII
merupakan program penjurusan yang terdiri atas empat program: (1) Program Ilmu
Pengetahuan Alam, (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial, (3) Program Bahasa, (4)
Program Keagamaan, khusus untuk MA.
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1.

Muatan Pelajaran
Muatan mata pelajaran yang diberikan di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul
sesuai dengan struktur kurikulum yang terdapat dalam standar isi KTSP adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.1
Muatan Mata Pelajaran Kelas X
Komponen

Alokasi Waktu
Semester 1 Semester 2

A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama
Pendidikan Kewarganegaraan
3.Bahasa Indonesia
4. Bahasa Inggris
5. Matematika
6. Fisika (2)
7. Biologi (2)
8. Kimia (2)
9. Geografi
10. Sejarah (1)
11. Ekonomi
12. Sosiologi
13. Seni Budaya

2
2
4
4
4
3
3
3
2
1
2
2
2

2
2
4
4
4
3
3
3
2
1
2
2
2

14. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
kesehatan

2

2

2
2

2
2

2

2

42

42

15. Teknologi Informasi dan
Komunikasi
16. Keterampilan batik
B. Muata Lokal
Bahasa jawa
C. Pengembangan Diri
Jumlah
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Tabel 4.2
Muatan Mata Pelajaran Kelas XI dan XII Program IPA
Alokasi Waktu
Alokasi Waktu
Kelas XI
Kelas XI
Komponen
Semester Semester Semester
Semester 1
2
1
2
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama
2
2
2
2
2. Pendidikan
Kewarganegaraan
2
2
2
2
3.Bahasa Indonesia
4
4
4
4
4. Bahasa Inggris
4
4
4
4
5. Matematika
4
4
4
4
6. Fisika (4)
5
5
5
5
7. Biologi (4)
5
5
5
5
8. Kimia (4)
5
5
5
5
9. Sejarah
1
1
1
1
10. Seni Budaya
2
2
2
2
11. Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan kesehatan
12. Teknologi Informasi dan
Komunikasi
15. Keterampilan batik
B. Muata Lokal
Bahasa jawa
C. Pengembangan Diri
Jumlah

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

42

42

42

42
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Tabel 4.3
Muatan Mata Pelajaran Kelas XI dan XII Program IPS
Alokasi Waktu
Alokasi Waktu
Kelas XI
Kelas XI
Komponen
Semester Semester Semester Semester
1
2
1
2
A. Mata Pelajaran
1. pendidikan Agama
2
2
2
2
2. pendidikan
Kewarganegaraan
2
2
2
2
3.Bahasa Indonesia
4
4
4
4
4. Bahasa Inggris
4
4
4
4
5. Matematika
4
4
4
4
6. Geografi(3)
4
4
4
4
7. Sejarah
3
3
3
3
8. Ekonomi(4)
6
6
6
6
9. Sosiologi
3
3
3
3
10. Seni Budaya
2
2
2
2
11. Pendidikan Jasmani,
Olahraga, dan kesehatan
12. Teknologi Informasi dan
Komunikasi
15. Keterampilan batik
B. Muata Lokal
Bahasa jawa
C. Pengembangan Diri
Jumlah

2.

2

2

2

2

2
2

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2

42

42

42

42

Pengaturan Beban Belajar
Beban belajar yang diatur di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul dengan
menggunakan Sistem Paket yaitu sistem penyelenggaraan program pendidikan
yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan
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beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur
kurikulum yang berlaku pada SMA Negeri 1 Kasihan Bantul. Beban belajar
setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan dalam satuan jam
pembelajaran.
Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan
oleh peserta didk untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap
muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu
dimaksudkan

untuk

mencapai

standar

kompetensi

lulusan

dengan

memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik.
Kegiatan tatap muka adalah pembelajaran yang berupa proses interaksi
antara peserta didik dengan pendidik. Beban belajar kegiatan tatap muka per
jam pembelajaran di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul berlangsung selama 45
menit.
Jumlah jam tatap muka yang tercantum dalam struktur kurikulum
sekolah adalah sebagai berikut:

No
1
2
3

Tabel 4.4
Jam Tatap Muka
Kelas
Jumlah Jam Pelajaran Per
Minggu
X
42
XI
42
XII
42

Pemanfaatan alokasi waktu penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri
tidak terstruktur sebanyak maksimum 60% dari jumlah alokasi waktu tatap
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muka per mata pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mata
pelajaran.

3.

Ketuntasan Belajar
SMA Negeri 1 Kasihan Bantul menentukan Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) dengan mempertimbangkan tingkatan kemampuan rata-rata
peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya
pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran.
Tabel 4.5
KKM Kelas X
Komponen
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama
Pendidikan Kewarganegaraan
3.Bahasa Indonesia
4. Bahasa Inggris
5. Matematika
6. Fisika (2)
7. Biologi (2)
8. Kimia (2)
9. Geografi
10. Sejarah (1)
11. Ekonomi
12. Sosiologi
13. Seni Budaya
14. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan
kesehatan
15. Teknologi Informasi dan
Komunikasi

Kognitif
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

KKM
Psikomotor

75
75
75
75
75

75
75

Afektif
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik
Baik

75
Baik
75
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16. Keterampilan batik
B. Muata Lokal
Bahasa jawa
C. Pengembangan Diri

75

75

Baik

75

Baik

Tabel 4.6
KKM Kelas XI dan XII Program IPA
KKM
Kelas XI
Kelas XII
Komponen
Psikom
psiko Afektif
Kognitif
otor
Afektif
Kognitif motor
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama
75
Baik
75
Baik
2. Pendidikan
Kewarganegaraan
75
Baik
75
Baik
3.Bahasa Indonesia
75
75
Baik
75
75
Baik
4. Bahasa Inggris
75
75
Baik
75
75
Baik
5. Matematika
75
Baik
75
Baik
6. Fisika (4)
75
75
Baik
75
75
Baik
7. Biologi (4)
75
75
Baik
75
75
Baik
8. Kimia (4)
75
75
Baik
75
75
Baik
9. Sejarah
75
Baik
75
Baik
10. Seni Budaya
75
Baik
75
Baik
11. Pendidikan
Jasmani, Olahraga,
dan kesehatan
75
75
Baik
75
75
Baik
12. Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
75
75
Baik
75
75
Baik
15. Keterampilan batik
75
Baik
75
Baik
B. Muata Lokal
Bahasa jawa
75
75
Baik
75
75
Baik
C. Pengembangan Diri
Jumlah
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Tabel 4.6
KKM Kelas XI dan XII Program IPS
KKM
Kelas XI
Kelas XII
Komponen
Psiko
Psiko
Afektif
Kognitif motor Afektif Konitif motor
A. Mata Pelajaran
1. pendidikan Agama
75
Baik
75
Baik
2. pendidikan
Kewarganegaraan
75
Baik
75
Baik
3.Bahasa Indonesia
75
75
Baik
75
75
Baik
4. Bahasa Inggris
75
75
Baik
75
75
Baik
5. Matematika
75
Baik
75
Baik
6. Geografi(3)
75
Baik
75
Baik
7. Sejarah
75
Baik
75
Baik
8. Ekonomi(4)
75
Baik
75
Baik
9. Sosiologi
75
Baik
75
Baik
10. Seni Budaya
75
Baik
75
Baik
11. Pendidikan
Jasmani, Olahraga,
dan kesehatan
75
75
Baik
75
75
Baik
12. Teknologi
Informasi dan
Komunikasi
75
75
Baik
75
75
Baik
15. Keterampilan
kerajinan
75
Baik
75
Baik
B. Muata Lokal
Bahasa jawa
75
75
Baik
75
75
Baik
C. Pengembangan Diri
Jumlah
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E.

Guru SMA Negeri 1 Kasihan
1.

Tugas Guru
Guru adalah administrator penuh dalam kelas yang sedang dipimpinnya
dan juga administrator pembantu sekolah tempat guru bekerja. Guru
mempunyai tugas-tugas bidang administrasi antara lain:
a.

Sebagai administrator kelas, guru berkewajiban mengatur kegiatan
pembelajaran di kelas yang meliputi:
1)

Merencanakan interaksi pembelajaran yang berlangsung di kelas
dengan menyusun satuan pelajaran dan rencana pengajaran.

2)

Mengorganisasikan kelasnya.

3)

Memotivasi siswa dan kelasnya.

4)

Mengawasi interaksi pembelajaran yang sedang berlangsung di
kelasnya.

5)
b.

Mengevaluasi hasil belajar siswa.

Sebagai admistrator pembantu, guru terlibat dalam berbagai rangkaian
kegiatan administrasi sekolah tempat ia bekerja. Misalnya dalam rapatrapat sekolah, guru terlibat dalam pemikiran untuk lebih mengefektifakn
dan mengefesienkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang
bersangkutan. Guru juga terlibat dalam penyelenggaraan UAN di sekolah.
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2.

Standar Kompetensi Guru
Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat
kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan
profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.
a.

Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual,
sosial, kultural, emosional dan intelektual.

b.

Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

c.

Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang
diampu.

d.

F.

Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.

Proses Belajar Mengajar SMA Negeri 1 Kasihan
Pelajaran dimulai pada pukul 07.15 WIB dan setiap mata pelajran berlangsung
selama 45 menit. Selain itu, SMA Negeri 1 Kasihan merupakan Sekolah Rintisan
Sekolah Berbasis Internasional.
Kegiatan pembelajaran berakhir pada waktu yang sama. Hari Senin sampai
hari Kamis kegiatan pembelajaran berakhir pada jam ke-8 yaitu pada pukul 14.00
WIB. Untuk hari Jumat semua siswa melangsungkan pelajaran sampai jam 11.30
WIB, kemudian pada hari Sabtu semua siswa mengikuti pelajaran sampai jam ke-7.
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G.

Fasilitas Pendidikan dan Latihan SMA Negeri 1 Kasihan
1.

Fasilitas Pendidikan di Setiap Kelas
Untuk menunjang kelancaran proses belajar-mengajar yang baik, setiap
kelas SMA Negeri 1 Kasihan memiliki fasilitas belajar yang terdiri dari:
a.

Papan tulis berupa whiteboard dan dilengkapi juga dengan spidol dan
penghapus untuk whiteboard.

b.

Papan tulis berupa blackboard untuk menempelkan bahan ajar.

c.

Meja dan kursi siswa, tersedia dalam jumlah yang cukup untuk
menampung jumlah siswa.

d.

Meja dan kursi guru.

e.

Proyektor beserta layar proyektor.

f.

Buku kemajuan kelas, digunakan untuk memantau atau mengetahui
perkembangan siswa di setiap kelas.

g.

Buku presensi, digunakan untuk mengetahui para siswa yang hadir
maupun tidak hadir serta alasan ketidakhadiran mereka.

h.

Papan Presensi Siswa

i.

Kalender Pendidikan dan Kalender Kegiatan Sekolah Tahun Pelajaran
2011/2012.

j.

AC (Air Condition) dan kipas angin.

k.

Peralatan kebersihan, digunakan siswa untuk menjaga kebersihan setiap
kelas.
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2.

Fasilitas-fasilitas Sekolah
Selain fasilitas pendidikan yang terdapat di setiap kelas, SMA Negeri 1
Kasihan memiliki berbagai macam fasilitas sekolah yang berguna untuk
menunjang pedidikan siswa, antara lain:

a.

Perpustakaan
Perpustakaan sekolah menyediakan berbagai macam buku yang
sangat membantu siswa dan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran.
Perpustakaan juga merupakan wadah informasi yang dapat memperluas
pengetahuan dan pengalaman siswa mengenai hal-hal di luar pelajaran
yang mereka terima di dalam kelas. Program kerja perpustaakan SMA 1
Negeri Kasihan meliputi:
1)

Perencanaan dan pengadaan buku

2)

Pengurusan pelayanan perpustakaan

3)

Perencanaan dan pengembangan perpustakaan

4)

Pemeliharaan dan perbaikan buku perpustakaan

5)

Penyusunan laporan bulanan
Persediaan buku-buku pelajaran dan buku-buku penunjang

pendidikan di SMA Negeri 1 Kasihan sudah cukup lengkap dan memadai.
Perpustakaan juga menyediakan majalah-majalah pendidikan serta surat
kabar harian, sehingga para siswa dapat menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan yang lebih luas.
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b.

Laboratorium
Laboratorium yang tersedia di SMA Negeri 1 Kasihan terdiri dari
Laboratorium IPA (yang terdiri dari Laboratorium Kimia, Laboratorium
Fisika, dan Laboratorium Biologi), Laboratorium Komputer dan
Multimedia, serta Laboratorium.
Laboratorium di SMA Negeri 1 Kasihan sering digunakan oleh
para guru dan siswa untuk proses pembelajaran di sekolah. Fasilitas yang
tersedia di masing-masing unit laboratorium cukup lengkap dan dapat
digunakan.
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BAB V
HASIL OBSERVASI DAN PEMBAHASAN

A.

Deskripsi Penelitian
Penelitian tindakan kelas dengan menggunakan metode pembelajaraan
kooperatif tipe TGT ini dilaksanakan di kelas XI IPS 4 SMA Negeri 1 Kasihan
dengan jumlah siswa 23 orang. Sebelum dilaksanakan penelitian ini, peneliti telah
melakukan observasi dan wawancara lisan dengan guru mata pelajaran Akuntansi
untuk mengetahui kondisi awal kegiatan pembelajaran di kelas XI IPS 4 tersebut.
Untuk observasi pendahuluan membutuhkan waktu 1 x 45 menit atau satu jam
pelajaran dan pelaksanaan/penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT
membutuhkan waktu 2 x 45 menit atau dua jam pelajaran. Berikut ini adalah uraian
hasil observasi pendahuluan penerapan metode pembelajaran kooperatif.

1.

Observasi Pendahuluan
Observasi pendahuluan dilaksanakan pada hari Sabtu, 14 Januari pada
jam ke lima (pukul 10.30). guru mitra dalam penelitian ini adalah Ibu Sriyati, S.
E sebagai guru bidang studi akuntansi. Jumlah siswa kelas XI IPS 4 pada tahun
pelajaran 2011-2012 adalah 25 siswa. Berikut adalah uraian hasil observasi
terhadap guru, kelas dan siswa:

87
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a.

Observasi Guru (observising teacher)
Pada kegiatan awal pembelajaran guru mengucapkan salam, dan
memeriksa kesiapan siswa. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran
yang akan dicapai sehingga akan menimbulkan motif keberhasilan
mencapai sasaran. Kemudian guru melakukan kegiatan apersepsi atau
mengulang kembali materi yang telah dipelajari pada pertemuan
sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh guru dengan tujuan untuk merangsang
perhatian siswa dalam memasuki materi yang akan dipelajari. Guru juga
selalu memberikan contoh yang kontekstual dalam pembelajaran. Guru
menyampaikan metode pembelajaran dengan metode ceramah dan tanya
jawab. Pertanyaan yang diberikan oleh guru, kadang ditanggapi oleh
beberapa siswa tetapi pada umumnya siswa kurang aktif, sibuk dengan
diri sendiri, berbicara dengan teman sebangku maupun teman yang ada di
depan dan di belakangnya, bermain hand phone (HP) bermain laptop,
bahkan ada yang tidur ketika guru sedang mengajar. Hal ini dikarenakan
guru kurang menggunakan metode belajar yang bervariasi, hanya sebatas
menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, guru tidak menggunakan
simulasi atau permainan untuk menyampaikan materi pelajaran.
Selanjutnya

pada

akhir

pembelajaran

guru

memberikan

kesimpulan dan memberi motivasi serta tugas untuk dikerjakan di rumah.
Menurut guru mata pelajaran Akuntans, siswa kelas XI IPS 4 kurang
memiliki motivasi atau greget dalam belajar (Lampiran 9 hal 187).
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Rangkaian kegiatan guru tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 5.1
Hasil Obervasi Kegiatan Guru dalam Proses Pembelajaran
No Deskripsi
Ya Tidak Keterangan
1
Guru menggunakan metode
√
Selama pembelajaran
belajar yang bervariasi
guru
menggunakan
metode ceramah
2
Guru memberikan tugas
√
3
Guru memunculkan rasa
√
ingin tahu
4
Guru
menggunakan
√
simulasi dan permainan
5
Guru meminta siswa untuk √
mengerjakan
tugas
di
depan kelas
6
Guru berinteraksi dengan √
Guru
memberi
siswa
pengarahan
kepada
siswa
yang
mengerjakan soal di
white board

b.

Observasi Siswa (observing student)
Sebelum

memulai

pembelajaran

siswa

terlebih

dahulu

mempersiapkan diri dan alat-alat yang digunakan untuk mengikuti
pembelajaran. Setelah semua siswa mempersiapkan diri untuk mengikuti
pelajaran, guru memulai membuka pembelajaran dengan menyampaikan
materi yang akan dipelajari pada hari itu. Pada awal pelajaran, semua
siswa terlihat antusias, namun beberapa saat kemudian, situasi kelas
sangat gaduh karena beberapa siswa mulai bosan dan mulai berbicara
dengan teman sebangkunya maupun teman yang lain. Guru yang mengajar
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tidak memberikan teguran kepada siswa yang gaduh, sehingga siswa
merasa dibebaskan untuk ribut. Hal ini membuat situasi pembelajaran
tidak kondusif lagi. Pada pertengahan pembelajaran guru memberikan
pertanyaan kepada siswa, ada siswa yang antusias untuk menjawab
pertanyaan tetapi ada juga yang bersifat pasif sehingga terpaksa guru
harus menunjuk siswa. Dalam proses pembelajaran berlangsung ada
beberapa siswa yang sibuk dengan kegiatannya sendiri, ngobrol dengan
teman, tidur-tiduran dan bermain HP.
Peneliti menduga kondisi seperti ini dikarenakan siswa merasa
bosan dengan rutinitas mereka, juga kondisi yang tidak memungkinkan
karena pelajaran dilaksanakan pada siang hari. Dengan keadaan dan
kondisi yang seperti ini akan mengganggu teman-teman lain yang berniat
dan serius untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Rangkaian kegiatan
siswa tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini (Lampiran 9 hal 191).
Tabel 5. 2
Hasil Observasi
Kegiatan/Aktivitas Siswa dalam Proses Pembelajaran
No
1
2
3

Butir-Butir Sasaran

Ya

Siswa siap mengikuti proses
pembelajaran
Siswa memperhatikan penjelasan
guru

√

Siswa menanggapi pembahasan
pembelajaran

Tidak

Keterangan
Alat tulis

√
√

Sebagian
besar
siswa
kurang
memperhatikan
Siswa
terlihat
pasif dan kurang
memiliki motivasi
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belajar
4
5

Siswa mencatat hah-hal penting
Siswa mengerjakan tugas/latihan
soal dengan baik
Siswa mendapat teguran dari guru

√
√

7

Ada persaingan yang sehat dari
diri siswa

√

8

Siswa
aktif
pembelajaran

9
10

Siswa menjawab pertanyaan guru
Siswa mendapat penghargaan dari
guru baik verbal maupun non
verbal

6

dalam

√

proses

√

Guru membiarkan
siswa yang rebut
Beberapa siswa
memiliki
semangat bersaing
Hanya
ada
beberapa
siswa
yang aktif

√
√

Selain wawancara dan observasi tertulis, peneliti menggunakan
kuisioner untuk mengetahui tingkat keaktifan belajar siswa pra
implementasi tindakan (based-line) dan melihat hasil ulangan atau ujian
akhir semester siswa untuk mengetahui tingkat prestasi siswa praimplementasi tindakan (based-line). Untuk mengetahui tingkat keaktifan
siswa pra-implementasi tindakan (based-line), peneliti menggunakan
kuesioner untuk mengetahui tercapai tidaknya indikator yang terdiri dari
20 pernyataan.
c.

Observasi Kelas (observising class)
Secara fisik ruang kelas sudah cukup memadai dan nyaman untuk
melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam kelas terdapat 1 papan
tulis, 1 daftar absensi siswa, 1 buku untuk mengetahui proses kemajuan
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setiap mata pelajaran, 1 buku absen, 1 meja dan 1 kursi guru, meja dan
kursi yang digunakan untuk 25 orang, majalah dinding, ventilasi yang
cukup, air condition (AC), viewer, dan lingkungan yang cukup bersih
sehingga mendukung proses pembelajaran. Pada saat itu jumlah siswa
yang hadir sebanyak 23 orang siswa. Suasana kelas pada awal
pembelajaran masih cukup kondusif, terlihat hampir semua siswa siap
untuk mengikuti pelajaran. Namun pada pertengahan pembelajaran ada
beberapa siswa yang malah asyik dengan kegiatannya sendiri, ngobrol
dengan teman, main HP dan tidur-tiduran. Hal ini dapat disebabkan karena
suasana yang panas dan siswa mulai bosan dan mengantuk. Tidak ada
kegiatan yang menarik dalam proses pembelajaran yang dapat
membangkitkan motivasi siswa untuk belajar. Walaupun demikian guru
tetap bijaksana dengan memberikan teguran apabila sikap siswa
melampaui batas. Pada akhir pelajaran guru memberikan tugas dan
kesimpulan, guru memberikan motivasi dan mengucapkan salam.
Rangkaian keadaan kelas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini
(Lampiran 9 hal 189).
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Tabel 5.3
Hasil Observasi
Kondisi Kelas dalam Proses Pembelajaran
No

Deskripsi

Ya

Fasilitas di dalam kelas
mendukung
proses
pembelajaran
Kondisi kelas mendukung
proses pembelajaran
Siswa membuat
keributan/kegaduhan

√

4

Siswa mengerjakan latihan soal

√

5

Siswa aktif bertanya pada guru
jika mengalami kesulitan
Guru memberikan penghargaan
verbal dan non verbal
Adanya kegiatan yang menarik
dalam proses pembelajaran
Adanya sumber belajar dalam
kelas yang mendukung proses
pembelajaran

√

1
2
3

6
7
8

Tidak

Keterangan
White board, viewer,
meja dan kursi yang
cukup
Bersih dan rapi

√
√

Pertengahan
pelajaran
siswa
merasa bosan dan
membuat kegaduhan
Hanya sebagian kecil
siswa yang bertanya
√
√
√

Sumber
belajar
berada
di
perpustakaan

Berdasarkan hasil observasi terhadap guru, siswa dan kelas,
berikut ini akan disajikan analisis situasi pembelajaran dari hasil observasi
pendahuluan.

Selama

proses

pembelajaran

berlangsung

guru

menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab.
Metode ceramah merupakan metode yang paling sering digunakan
oleh guru untuk menyampaikan dan menjelaskan materi pembelajaran.
Selain dipandang mudah diterapkan, metode ceramah juga menghemat
waktu dan tenaga. Sedangkan metode tanya jawab digunakan oleh guru

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
94

untuk merangsang pengetahuan siswa, biasanya digunakan pada saat
menjelaskan materi yang berkaitan dengan kehidupan nyata yang terjadi di
masyarakat. Kedua metode tersebut memang sudah baik apabila
diterapkan dalam proses pembelajaran, akan tetapi penggunaan metode
tersebut secara rutin dan tidak adanya kegiatan yang menarik dalam
pembelajaran tentunya akan menimbulkan kebosanan pada diri siswa.
Pada observasi awal, guru tidak memberikan latihan baru kepada
siswa, siswa hanya disuruh untuk melanjutkan tugas yang diberikan pada
pertemuan

sebelumnya.

Kemudian

guru

meminta

siswa

untuk

mengerjakan soal di papan tulis. Beberapa siswa ada yang maju untuk
mencoba mengerjakan, namun tidak sedikit juga siswa yang bersikap acuh
tak acuh, asyik berbicara dengan teman-temannya diluar materi
pembelajaran, bermain HP, bermain laptop dan tidur-tiduran. Hal ini
disebabkan karena penghargaan yang diberikan oleh guru kepada siswa
yang kurang sehingga siswa kurang memiliki semangat dan motivasi
untuk aktif dalam pembelajaran.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti menemukan beberapa masalah dalam
pembelajaran, salah satunya yaitu rendahnya motivasi siswa untuk aktif dalam
pembelajaran sehingga menyebabkan prestasi belajar yang kurang maksimal.
Hal ini tampak pada kurangnya hasrat dan keinginan berhasil pada diri siswa,
siswa kurang memiliki sikap terhadap harapan dan cita-cita masa depan, tidak
adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan kondisi lingkungan yang
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kurang kondusif untuk belajar. Peneliti menduga akar dari permasalahan
tersebut dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya kebosanan siswa terhadap
metode yang diterapkan oleh guru yang dirasa masih kurang bervariasi.
Dari permasalahan tersebut, menurut peneliti alternatif pemecahannya
yaitu perlunya menciptakan suatu proses pembelajaran yang bervariasi dan
menyenangkan

yang

dapat

memotivasi

siswa

untuk

belajar,

misalnya dengan menggunakan metode dan media yang bervariasi sehingga
proses pembelajaran menjadi harmonis dan suasana kelas

menjadi lebih

kondusif. Ada berbagai model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru
dimana masing-masing model memiliki langkah-langkah yang bervariasi.
Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti bekerja sama dengan guru
partner bermaksud menerapkan suatu metode pembelajaran alternatif
disamping

metode

ceramah

dan

tanya

jawab,

yaitu

metode

pembelajaran kooperatif tipe TGT
Dalam metode ini ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan yaitu
presentasi materi pembelajaran, teams study, tournament, dan pemberian
penghargaan kepada kelompok. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan
materi pelajaran terlebih dahulu, dapat dilakukan dengan metode ceramah
maupun tanya jawab. Setelah itu, guru akan mernbentuk siswa ke dalam
kelompok-kelompok kecil sebagai tempat untuk berdiskusi.
kelompok

tersebut

diharapkan

siswa

akan

Di dalam
saling

berinteraksi dalam memecahkan soal-soal latihan yang nantinya akan diberikan
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oleh guru dalam diskusi antar kelompok, kemudian dilanjutkan dengan
tournament dan pemberian penghargaan. Dengan adanya model pembelajaran
ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk lebih bersemangat lagi dalam
belajar. Dan pemberian penghargaan kepada kelompok yang aktif dan
mengumpulkan nilai yang banyak akan mendorong siswa untuk berkompetensi
secara sehat dengan kelompok lain. Dengan metode ini pembelajaran terpusat
kepada siswa, sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan pengawas selama
proses pembelajaran.
Hasil belajar siswa pra-implementasi dapat dilihat nilai ulangan akhir
semester 1 pada tabel berikut:
Tabel 5.4
Nilai Ulangan Umum
Kelas XI IPS 4
Nilai
Ulangan
Nama Siswa
umum
ABDUR ROKHMAN WIJAYA
43
ARCHIMI WIMA MUHAMMAD
41
DEAYU SAVITRI
57
DELLA YOGAWATI
61
FAISAL ISNAN HADI
50
FIRTYA MAHA PUTRI
64
FUNGKY TRI NUGROHO
54
GHASSAN BENA BUDIAWAN
66
GITA CHANDRA RAMADHAN
60
HANNA YUSTI FADHILA
67
HILDA FARADINA
56
MARADINI MUTIARA HAPSARI
53
MIRANDI MAYAMORISCA
ARDY
56
MUHAMMAD YUNUS KUSUMA
43

Ketuntasan
Ya

Tidak
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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YUDHA
NUR RAKHMA HALIDA
73
OKKY AUDINA SAFIRANI
53
OLGA MAYA PUSPITA S.
61
QURROTA AYUN RITA
RETNANI
57
RAHMAWATI DESI ARIANI
61
RM. INDRO JATI PURNOMO
63
ROSYID YANUARTHA
64
SAPTA HAMDALLAH PUTRA
47
SARI CAHYANING TYAS
44
SATRIA HANGGARA SAKTI
46
WINDU HARIMIKA
46
Sumber:Dokumen SMA Negeri 1 Kasihan 2012

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

KKM yang ditetapkan SMA Negeri 1 Kasihan adalah 75 dan kriteria
keberhasilan PTK adalah 65%. Apabila siswa yang mencapai nilai 75 lebih dari
65% maka PTK dikatakan berhasil dan sebaliknya apabila siswa yang mencapai
nilai 75 kurang dari 65% maka PTK dikatakan tidak berhasil. Dari hasil ulangan
semester tersebut, nilai yang dicapai siswa kelas XI IPS 4 secara keseluruhan
belum mencapai KKM.
Peneliti tertarik untuk menggunakan metode pembelajaran kooperatif
tipe TGT karena selain metode ini adalah metode pembelajaran kooperatif yang
paling sederhana juga karena metode pembelajaran ini merupakan sebuah
model yang baik bagi seorang guru yang baru mengenal pembelajaran
kooperatif.
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2.

Siklus Pertama
Siklus pertama ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 20 Januari
2012 pada jam pelajaran kedua sampai ketiga (pukul 08.00-09.30). Materi
pembelajarannya adalah Jurnal penyesuaian. Peserta pembelajaran adalah siswa
kelas XI IPS 4. Siswa yang hadir pada saat kegiatan pembelajaran adalah
sebanyak 23 orang. Adapun metode pembelajaran yang diterapkan adalah
metode pembelajaran kooperatif tipe TGT. Berikut ini disajikan uraian/deskripsi
tahap-tahap penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT:
a.

Perencanaan
Pada bagian perencanaan tindakan, peneliti melakukan beberapa hal yaitu
menyusun Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP), membagi siswa ke
dalam kelompok, menyiapkan media, dan membuat lembar nilai
kelompok.
1)

Menyusun Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP)
Peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) sesuai
dengan materi yang telah disepakati oleh peneliti dan guru mitra.
Setelah RPP selesai dibuat maka RPP di serahkan kepada guru
pamong untuk dipelajari dan dikoreksi. Hal ini bertujuan untuk
kesempurnaan RPP. Penyampaian materi ini akan dilakukan 1 kali
pertemuan (2 x 45 menit). Waktu tersebut sudah termasuk
penyampaian materi dan pelaksanaan kuis. Selain membuat RPP
peneliti juga mempersiapkan segala media pembelajaran seperti
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membuat soal-soal game dengan warna-warna yang dibuat
sedemikian rupa sehingga bisa kelihatan menarik , membuat tanda
”call card” dan membuat lembar kerja siswa dengan kertas manila
yang kemudian ditempelkan di papan tulis (Lampiran 6 hal 162 ).
2)

Membagi siswa ke dalam kelompok
Selain menyusun RPP, peneliti membagi siswa ke dalam kelompok
berdasarkan nilai ulangan yang diperoleh siswa. Pemetaan bertujuan
untuk membagi siswa dalam kelompok yang heterogen berdasarkan
jenis kelamin dan hasil belajar sehingga setiap anggota kelompok
terdiri dari siswa

yang berkemampuan tinggi, berkemampuan

sedang dan yang berkemampuan rendah. Jumlah siswa kelas XI IPS
4 adalah 25 siswa, maka peneliti membagi ke dalam lima kelompok,
sebagai berikut:
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabel 5.5
Pembagian Kelompok
Nama
Keterangan
Abdur Rokhman
R.M Indro
Kelompok Aktiva
Sari Cahyaningtyas
Della Yoga Wati
Qurrota Ayun
Gita Chandra
Archimi Wima
Nur Rahma Halida
Kelompok Hutang
Okky Audina

10

Hannna Yusti Fadhila

11

Fungky Tri Nugroho

12

Deayu Safitri

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Rosyid Yanuarta
Satria Hanggara
Sapta Hamdala
Rahma Wati
Windu Harimika
Faisal Isnan Hadi
Hilda Faradina
Mirandi Maya
Olga Maya
Ghassan Bena
Muhhamad Yunus
Maradini
Firtya Maha Putri

Kelompok Modal

Kelompok Pendapatan

Kelompok Biaya
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3)

Peneliti menyusun dan menyiapkan instrumen pengumpulan data
yang meliputi:
(a)

Instrumen (kuesioner) untuk mengetahui keaktifan belajar
siswa. Kuesioner akan diberikan kepada siswa sebelum dan
sesudah pembelajaran. Instrumen ini tersedia pada lampiran 1
hal 136.

(b)

Instrumen observasi terhadap kegiatan guru di kelas pada saat
penerapan

metode

pembelajaran

kooperatif

tipe

TGT.

Instrumen ini tersedia pada lampiran 2 hal 148.
(c)

Instrumen observasi terhadap kegiatan siswa di kelas pada saat
penerapan

metode

pembelajaran

kooperatif

tipe

TGT.

Instrumen ini tersedia pada lampiran 2 hal 149.
(d)

Instrumen observasi terhadap keadaan kelas pada saat
penerapan

metode

pembelajaran

kooperatif

tipe

TGT.

Instrumen ini tersedia pada lampiran 2 hal 151.
(e)

Instrumen refleksi terhadap kegiatan guru selama mengikuti
proses pembelajaran. Instrumen ini tersedia pada lampiran 2
hal 152.

(f)

Instrumen refleksi terhadap kegiatan siswa selama mengikuti
proses pembelajaran. Instrumen ini tersedia pada lampiran 2
hal 153.
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4)

Peneliti menyiapkan panduan/pertanyaan wawancara kepada guru
dan siswa untuk memperoleh kesan dari guru maupun siswa
terhadap proses pembelajaran yang terjadi baik sebelum maupun
setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT.

b.

Pelaksanaan
Penerapan pembelajaran kooperatif tipe TGT dilaksanakan pada tanggal
20 Januari 2012 pada jam pelajaran kedua sampai jam ketiga (pukul
08.00-09.30). Siswa yang hadir berjumlah 23 orang. Dalam menerapkan
pembelajaran kooperatif tipe TGT ini guru dibantu oleh peneliti sebagai
fasilitator. Kegiatan awal siswa langsung menempatkan diri ke dalam
meja kelompok yang telah disiapkan sesuai dengan kelompoknya. Setiap
kelompok terdiri dari lima anggota yang memiliki prestasi dan jenis
kelamin yang berbeda.terdapat lima kelompok di dalam kelas yaitu
kelompok aktiva, hutang, modal, pendapatan dan biaya. Setelah siswa
menempatkan diri, guru membagikan soal pre test. Pengerjaan pre test
diberi waktu 15 menit.
Kegiatan salanjutnya setelah pre test adalah game. Guru mengawali game
dengan menjelaskan peraturan permainan secara singkat. Dalam permaian
ini siswa dituntut untuk dapat menjelaskan kepada teman mereka apa bila
ada kesulitan yang dialami. Selama permainan berlangsung, semua
anggota dalam kelompok terlihat sangat aktif dan memiliki motivasi untuk
ikut serta dalam mengerjakan soal latihan yang diberikan. Selain itu,
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beberapa siswa yang tegolong pandai mencoba menjelaskan soal-soal
yang sulit untuk dipahami kepada teman anggota kelompoknya yang
kurang paham. Pada awal permainan, situasi kelas tidak beraturan karena
beberapa siswa belum memahami peraturan permainan.

Mengetahui

situasi seperti ini guru kembali menjelaskan peraturan permainan. Setelah
penjelasan dari guru, permainan berjalan dengan baik dan tertib.
Permainan dan diskusi berjalan selama 15 menit.
Setelah

permainan,

dilanjutkan

dengan

tournament.

Kelompok

tournament tidak berubah, namun siswa yang memiliki kemampuan
homogen maju secara bersama kemeja tournament. Begitu seterusnya
sampai soal yang disediakan dikerjakan semua. Dalam tournament ini,
siswa harus menaruhkan uang minimal Rp 5.000 dan maksimal Rp
20.000. uang yang ditaruhkan digunakan sebagai skor yang diperoleh
kelompok. Apa bila siswa yang maju dapat mengerjakan soal dengan
benar, maka sejumlah uang yang ditaruhkan akan menjadi skor kelompok,
namun jika siswa tidak bisa mengerjakan soal dengan benar, kelompok
akan mendapat skor nol. Selama tournament, banyak sekali kejadiankejadian yang menunjukan ketidakpahaman siswa terhadap peraturan yang
telah dibuat. Ada beberapa siswa yang salah mengambil jumlah uang yang
ditaruhkan, membawa soal ke dalam kelompok dan sebagainya. Pada
pertengahan tournament, guru kembali menjelaskan peraturan tournament
dengan tujuan agar tournament dapat berjalan lebih kondusif. Setelah guru
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menjelaskan peraturan, tournament dapat berjalan lebih kondusif. Pada
perencanaan, waktu untuk tournament dialokasikan 20 menit, pada
kenyataannya tournament membutuhkan waktu 30 menit, hal ini
disebabkan karena siswa masih belum paham dengan peraturan dan guru
harus mengulangi penjelasan peraturan tournament.
Setelah tournamnent, dilanjutkan dengan membahas soal game dan
tournament oleh guru. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman siswa terhadap materi dan memberikan kesempatan bagi
siswa untuk bertanya kepada guru secara langsung apabila ada materi
yang belum dipahami. Siswa terlihat antusias mendengarkan penjelasan
guru. Kegiatan selajutnya adalah post test. Post test dilaksankan dengan
tujuan untuk mengetahui perubahan prestasi siswa yang dilihat dengan
membandingkan nilai pre test dan post test yang telah diperoleh siswa.
c.

Observasi
Observasi pembelajaran dilakukan bersamaan dengan dilaksanakannya
tindakan. Observasi mencakup observasi terhadap kegiatan guru,
observasi terhadap kegiatan siswa, dan observasi terhadap kelas. Hasil
observasi dalam penelitian tindakan kelas ini dapat dipaparkan sebagai
berikut:

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
105

1)

Observasi terhadap kegiatan guru.
Observasi terhadap kegiatan guru dilakukan bersamaan dengan
dilaksanakannya tindakan. Adapun kegiatan guru dalam proses
pembelajaran disajikan dalam tabel berikut:

No
1
2
3
4
5
6

Tabel 5.6
Aktivitas Guru selama Menerapkan Metode
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT
Deskripsi
Ya Tidak
Guru memberikan dorongan bagi siswa √
untuk lebih aktif berperan dalam metode
pembelajaran kooperatif tipe TGT
Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif √
dalam kegiatan diskusi kelompok
Guru membantu dan mengarahkan siswa √
dalam pengerjaan lembar kegiatan
Guru memberikan dorongan bagi siswa √
untuk bekerja sama dengan baik dalam
kelompok.
Guru memberikan pengembangan bagi √
kelompok yang memiliki skor terbaik
Guru memberikan kesempatan bagi siswa √
untuk menentukan peran masing-masing
anggota dalam kelompok.

Catatan

Tabel 5.8 adalah deskripsi aktivitas guru dalam proses pembelajaran
dengan menggunakan metode TGT. Pada kegiatan pra pembelajaran
guru telah melaksanakan pemeriksaan kelas, media pembelajaran,
dan memeriksa kesiapan siswa. Hal ini dilakukan guru agar dalam
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proses pembelajaran berlangsung dengan baik tanpa adanya
hambatan.
Setelah siswa masuk dalam kelompok, guru menjelaskan tentang
alur pembelajaran berdasarkan metode TGT. Selama proses
pembelajaran berlangsung, guru melaksanakan pembelajaran secara
runtut, terkoordinasi, dan bersifat kontekstual sehingga proses
pembelajaran berlangsung sesuai dengan waktu yang telah
dialokasikan. Guru juga dapat menumbuhkan partisipasi siswa dan
menunjukkan respons positif terhadap partisipasi siswa tersebut
sehingga siswa menjadi lebih antusias dalam proses pembelajaran.
Selama diskusi kelompok berlangsung, guru selalu berinteraksi
dengan siswa dari

satu kelompok ke kelompok lain, dan

memberikan dorongan bagi siswa untuk bekerja sama dengan baik
dalam kelompok. Pada kegiatan akhir, guru mengajak siswa
melakukan refleksi melalui lembar refleksi dan menyimpulkan
proses pembelajaran.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam siklus pertama ini guru
mampu mengorganisasikan proses pembelajaran dengan menerapkan
metode TGT secara baik (Lampiran 10 hal 194).
2)

Observasi terhadap kondisi kelas
Observasi terhadap kegiatan di kelas dilakukan bersamaan dengan
dilaksanakannya tindakan.
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Adapun kegiatan di kelas dalam proses pembelajaran disajikan
dalam tabel berikut:

No
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12

Tabel 5.7
Lembar Observasi Kelas selama Menerapkan Metode
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT
Deskripsi
Ya
Tidak Catatan
Kelas terdiri dari beberapa individu yang
√
berbeda dalam hal kemampuan belajar.
Siswa menaati aturan-aturan yang ada di
√
dalam pembelajaran.
Siswa membentuk kelompok-kelompok
√
Siswa
masih
tertentu di dalam kelas.
memilih-milih
teman
Buku-buku dan fasilitas pembelajaran
√
Buku-buku
mudah ditemukan dalam lingkungan
pelajaran
siswa.
tersedia
di
perpustakaan
Ruang kelas tertata dengan bersih dan
√
rapi.
Lingkungan kelas kondusif untuk
√
pembelajaran.
Aktifitas di kelompok kurang baik
√
karena ada siswa yang tidak memainkan
perannya dengan baik.
Siswa kurang mampu untuk membagi
√
peran di dalam kelompok.
Siswa tidak mampu memanfaatkan
√
Beberapa siswa
waktu dengan baik di dalam kegiatan
belum
bisa
pembelajaran dengan metode kooperatif
memanfaatkan
tipe TGT
waktu
dengan
baik.
Siswa kurang mengenal teman satu
√
kelasnya.
Kondisi kelas berjalan dengan baik
√
selama
pembelajaran
dengan
menggunakan metode kooperatif tipe
TGT dengan baik.
Beberapa
siswa
menolak
untuk
√
bergabung dengan siswa yang lain di
kelas itu
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13

Siswa-siswa tertentu nampaknya tidak
menghargai siswa-siswa lainnya
Beberapa siswa dalam kelas lebih
diandalkan daripada yang lainnya
Hampir semua siswa menganggap materi
pelajaran mudah
Kerja sama dalam kelas sering macet
karena ada siswa yang malas

14
15
16
17

Kelas ini terorganisasi dengan baik dan
efisien
Para siswa memperlihatkan kepedulian
yang sama untuk keberhasilan kelas
Setiap
anggota
kelas
diberi
keistimewaan yang sama
Para
siswa
bersaing
untuk
menunjukkkan siapa yang melakukan
pekerjaan yang paling baik

18
19
20

Tabel

5.9

menunjukkan

kondisi

√
√
√
√

Kerja
sama
berjalan dengan
baik.

√
√
√
√

kelas

selama

proses

pembelajaran dengan menggunakan metode TGT berlangsung.
Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang ada di
dalam kelas dapat mendukung proses pembelajaran, ruangan tertata
rapi dan bersih, kondisi kelas berjalan dengan baik selama
pembelajaran dengan menggunakan metode kooperatif tipe TGT
(Lampiran 10 hal 196).
3)

Observasi terhadap kegiatan siswa
Observasi terhadap kegiatan siswa dilakukan bersamaan dengan
dilaksanakan tindakannya. Adapun kegiatan siswa dalam proses
pembelajaran disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 5.8
Lembar Observasi Siswa selama Penerapan Metode
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT
No

Elemen yang dinilai

1

Siswa
siap
mengikuti
pelajaran
Siswa mengerjakan tugas
yang diberikan
selama
kegiatan
pembelajaran
dengan menggunakan metode
kooperatif tipe TGT dengan
baik.
Siswa berinteraksi dengan
baik
selama
kegiatan
pembelajaran
dengan
menggunakan
metode
kooperatif
tipe
TGT
berlangsung.
Perhatian di arahkan pada
materi diskusi
Siswa membagikan materi
yang di pelajari kepada
anggota kelompok
Mendengarkan
penjelasan
teman
Mencatat
hal-hal
yang
penting
Antusias
Mengajukan
pertanyaan
kepada guru/teman
Menjawab pertanyaan

2

3

4
5.
6
7
8
9
10

Ya

Tidak Catatan

√
√

√

√
√
√
√
√
√

Siswa mencatat saat
guru menjelaskan
Siswa lebih banyak
bertanya kepada teman

√

Table 5.8 menunjukkan deskripsi aktivitas atau kegiatan siswa di
kelas pada siklus pertama menunjukkan bahwa siswa mampu
melaksanakan proses pembelajaran dengan menggunakan TGT
secara runtut dan baik. Walaupun ada beberapa siswa yang kelihatan
tidak memiliki semangat untuk mengikuti pelajaran ini, karena
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situasi dari dalam pribadi dan lingkungan sekolah yang kurang
kondusif. Sebelum memulai pembelajaran siswa menyiapkan alat
tulis yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Pada kegiatan
inti, setelah siswa masuk dalam kelompok yang sudah di tentukan
sebelumnya, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang tugas dan
langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode TGT.
Seluruh siswa terlihat sangat antusias mendengarkan

penjelasan

langkah-langkah pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Siswa
pun mempraktikkan alur pembelajaran dengan menggunakan metode
TGT dengan baik. Pada awal penerapan metode TGT, siswa
mengalami kebingungan terhadap alur metode TGT sehingga masih
ada beberapa siswa yang mengajukan pertanyaan kepada guru
maupun bertanya kepada teman satu kelompok sehingga suasana
kelas menjadi agak gaduh. Tetapi keadaan tersebut tidak
berlangsung lama karena guru memberi arahan dan waktu kepada
siswa untuk memahami alur kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan metode TGT (Lampiran 10 hal 198).
Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa telah mampu melaksanakan
proses pembelajaran dengan menggunakan metode TGT, mulai dari
diskusi dalam kelompok, presentasi, melakukan evaluasi secara
tertulis, dan membuat refleksi secara tertulis.
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Selain pengamatan pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara
dan perekaman data. Wawancara dilakukan terhadap dua siswa dengan
kemampuan intelektual yang berbeda dengan mengajukan satu pertanyaan
yaitu mengenai kesan mereka terhadap pembelajaran dengan metode TGT.
Dari hasil wawancara tersebut satu orang siswa mengatakan senang karena
masing-masing siswa dituntut untuk berperan serta dalam pembelajaran,
diajak kerja sama dan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang
kurang aktif. Siswa yang satu mengatakan senang tapi waktu yang sangat
kurang selama diskusi dalam kelompok. Wawancara juga dilakukan
dengan guru partner.
Guru mengatakan metode TGT memang bagus dan bisa meningkatkan
minat, perhatian, serta tanggung jawab masing-masing siswa untuk
membagikan pemahaman mereka kepada teman-temannya.
d.

Refleksi
Pada tahap ini dilaksanakan analisis, evaluasi, pemaknaan dan
penyimpulan hasil observasi dengan menggunakan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT. Refleksi ini dilakukan oleh guru partner dan seluruh
siswa kelas XI IPS 4. Berikut ini hasil refleksi yang telah dilakukan oleh
guru dan siswa.
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1)

Guru
Tabel 5.9
Instrumen Refleksi
Kesan Guru Mitra terhadap Metode Pembelajaran Kooperatif
Tipe TGT
No
1

Uraian
Kesan guru terhadap komponen
pembelajaran yang digunakan
dalam
pembelajaran
dengan
menggunakan
metode
pembelajaran kooperatif tipe TGT

Komentar
Mengesankan dan komponen
yang digunakan sudah cukup
lengkap dan bagus, sangat
cocok untuk materi ini(jurnal
penyesuaian)

2

Kesan guru terhadap motivasi
belajar siswa dalam proses
pembelajaran
dengan
menggunakan
metode
pembelajaran kooperatif tipe TGT
Hambatan yang dihadapi apabila
nanti guru hendak melaksanakan
pembelajaran
dengan
menggunakan
metode
pembelajaran kooperatif tipe TGT

Sangat
bagus
untuk
memotivasi siswa. Siswa
sangat semangat dan aktif.

Hal-hal yang mendukung apabila
guru nanti akan menggunakan
metode pembelajaran dengan
metode pembelajaran kooperatif
tipe TGT
Manfaat yang diperoleh dengan
merencanakan
rencana
pembelajaran
dan
membuat
perangkat pembelajaran dengan
menggunakan
metode
pembelajaran kooperatif tipe TGT
Hal-hal apa saja yang masih harus
diperbaiki dalam pembelajaran
dengan menggunakan metode
pembelajaran kooperatif tipe TGT

Siswa lebih termotivasi dan
aktif
Ada variasi metode
pembelajaran

3

4

5

6

Banyak perlengkapan dan
peralatan
yang
harus
disiapkan,
sehingga
membutuhkan banyak waktu
untuk persiapan.

RPP lebih variatif dan dapat
digunakan sebagai alternative
yang
bagus
untuk
pembelajaran
Ketepatan waktu
Ketertiban
Disiplin
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Tabel

5.11

melaksanakan

menunjukkan
serangkaian

deskripsi
proses

refleksi

guru

pembelajaran

setelah
dengan

menggunakan metode TGT melalui lembar refleksi (Lampiran 13 hal
205). dan wawancara. Kesan guru terhadap komponen pembelajaran
yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan metode
pembelajaran kooperatif tipe TGT adalah Mengesankan dan
komponen yang digunakan sudah cukup lengkap dan bagus, sangat
cocok untuk materi ini (jurnal penyesuaian). Adapun hambatan yang
dihadapi selama perencanaan dan tindakan pembelajaran dengan
menggunakan metode TGT berlangsung, yakni banyak perlengkapan
dan peralatan yang harus disiapkan, sehingga membutuhkan banyak
waktu untuk persiapan, sedangkan manfaat yang diperoleh setelah
melaksanakan serangkaian proses pembelajaran, antara lain:

(1)

siswa lebih termotivasi dan aktif; (2) ada variasi metode
pembelajaran.
Adapun hal-hal yang masih harus diperbaiki dalam pembelajaran
dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe TGT
adalah terpusat pada diri siswa, yaitu ketepatan waktu, siswa sering
melanggar waktu yang sudah diberikan. Hal kedua yang perlu
diperbaiki adalah kedisiplinan dan ketertiban. Selama proses
pembelajaran, siswapun aktif dan berminat mengikuti serangkaian
kegiatan

pembelajaran.

Namun,

dalam

pelaksanaannya,

ada
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kegiatan-kegiatan yang perlu diperbaiki yakni pada akhir pelajaran,
siswa dan guru kurang menyimpulkan pembelajaran.
Setelah adanya PTK ini, diharapkan guru akan melaksanakan proses
pembelajaran dengan menggunakan metode TGT. Hal tersebut
dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu pembelajaran siswa di
kelas terutama dalam hal keaktifan dan prestasi belajar siswa
terhadap materi Akuntansi.
2)

Siswa
Pada akhir pertemuan

diadakan post test, dan setelah post test

berakhir, peneliti meminta waktu siswa untuk bertanya tentang kesan
terhadap pembelajaran. Pada umumnya siswa mengatakan senang
dengan metode yang pembelajaran yang dipakai, namun ada juga
yang mengatakan materi terlalu banyak, dan waktunya tidak
mencukupi. Metode menarik karena masing-masing kelompok
bertanggungjawab untuk kelompoknya (Lampiran 14 hal 206).
Selain itu juga peneliti membagikan lembar kuesioner keaktifan
belajar siswa guna mengetahui tercapai tidaknya indikator
keberhasilan tindakan yang ditargetkan dan mengisi lembar refleksi
siswa setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan metode
TGT.
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Tabel 5.10
Refleksi Siswa Terhadap Perangkat dan Metode Pembelajaran Kooperatif
Tipe TGT
No
1

Uraian
Bagaimana
menurut
anda
tentang pembelajaran dengan
menggunakan metode kooperatif
tipe TGT (topik pembahasan,
media pembelajaran, situasi
kelas,
penampilan
guru,
lingkungan kelas,dll)?

2

Apaka anda terdorong untuk
lebih aktif selama pembelajaran
dengan menggunakan metode
kooperatif tipe TGT

3

Apakah anda berminat dan
termotivasi
mengikuti
pembelajaran
dengan
menggunakan metode kooperatif
tipe TGT

Komentar
Menyenangkan
Sangat menarik
Tidak membosankan
Memacu untuk berpikir lebih cepat
dalam menyelesaikan soal
Mudah memahami materi
Sangat seru dan menyenangkan
Kurang efektif, menurut saya lebih
baik metode pembelajaran yang
biasa dipakai(ceramah)
Waktunya terlalu cepat, tetapi
permainannya menarik
Waktunya terlalu cepat, awalnya
kurang jelas dengan peraturannya,
tapi lama-lama asyik juga
Iya, karena sangat asyik dan sangat
memikat
Iya, karena seru
Iya, karena tidak membosankan
Iya, terdorong untuk sedikit lebih
aktif
Absolutely yes, saya suka
pembelajaran dengan metode ini
Jelas lah, mau tidak mau harus mau
untuk aktif
Iya, karena seru, pembelajarannya
kreatif
Pasti
Iya harus aktif, walau sedikit kurang
mengerti
Berminat
Iya, jika diperbaiki
Iya, karena saya suka
Ya, harus minat
Sangat berminat
Iya berminat, tapi jangan terus-
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4

terusan
Iya, karena memotivasi untuk lebih
giat belajar
Sangat berminat, karena tidak
membosankan
Termotivasi sedikit dan berminat
Tidak terlalu, karena kurang paham
Tidak
Apakah anda lebih paham sedikit lebih paham
tentang
materi
pelajaran tidak terlalu, karena waktunya terlalu
akuntansi dengan menggunakan cepat
metode kooperatif tipe TGT
iya, saya jadi lebih paham dengan
materi pelajaran karena
pembelajarannnya menarik
Sama aja sih!
Iya, karena pembelajarannnya tidak
monoton
Lumayan, saya cukup memahaminya
Sangat lebih paham
Karena baru pertama kali, jadi butuh
waktu untuk menyesuaiakan, jadi
materi kurang telalu dapat dipahami
Lebih paham daripada hanya duduk
dan mendengarkan
Tabel 5.10 tersebut mendeskripsikan refleksi siswa terhadap proses
pembelajaran. Berdasarkan refleksi siswa ada banyak siswa yang
merasa senang dengan metode pembelajaran TGT, ada banyak
manfaat yang diperoleh dalam proses pembelajaran dengan
menggunakan metode TGT antara lain: (1) belajar berpikir lebih
cepat; (2) lebih aktif; (3) cepat menyerap pelajaran; (4) bisa lebih
memahami materi; (5) menjadi suka dengan pelajaran akuntansi; (6)
berkelompok; (7) bekerja sama. Sedangkan hambatan yang dihadapi
selama proses pembelajaran dengan menggunakan metode TGT
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adalah kelas suka ramai sendiri, waktu yang kurang untuk proses
pembelajaran.
Setelah melaksanakan PTK ini, siswa diharapkan berminat dan
termotivasi kembali untuk melaksanakan metode pembelajaran
dengan menggunakan metode TGT. Siswa merasakan bahwa metode
TGT ini menyenangkan dan lebih mudah memahami materi
pelajaran Akuntansi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya
siswa menilai pada siklus pertama ini menunjukkan bahwa
keseluruhan perangkat dan proses pembelajaran sudah cukup baik
dan berjalan dengan lancar.

B.

Analisis Komparasi Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa dalam Penerapan
Model Pembelajaran Kooperataif Tipe TGT

1.

Siklus Pertama
Analisis komparasi dilakukan untuk melihat perkembangan/peningkatan
keaktifan dan prestasi belajar siswa pada saat pra penelitian, siklus pertama dan
siklus kedua dalam penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT.
Keaktifan belajar diukur dengan menggunakan kuisioner yang diberikan pra
penelitian dan setelah penelitian, sedangkan prestasi belajar siswa dalam
penelitian ini diukur dengan menggunakan pre test dan post test. Berikut ini
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akan disajikan pembahasan hasil yang dicapai dari variabel keaktifan dan
prestasi belajar siswa.

a.

Keaktifan belajar
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 23 siswa yang
dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2012, berikut adalah tabel data
tingkat keaktifan belajar siswa kelas XI IPS 4 pra dan sesudah penelitian.
Tabel 5.11
Keaktifan belajar siswa

No.Res
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Pra
penelitian
42
67
60
55
43
68
62
51
41
58
55
46
57
59
72
63
65
63

Sesudah
penelitian
55
68
61
65
56
69
71
70
54
67
57
58
59
70
73
67
66
73

Peningkatan
13
1
1
10
13
1
9
19
13
9
2
12
2
11
1
4
1
10

%
Peningkatan
30.95%
1.49%
1.67%
18.18%
30.23%
1.47%
14.52%
37.25%
31.71%
15.52%
3.64%
26.09%
3.51%
18.64%
1.39%
6.35%
1.54%
15.87%
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19
20
21
22
23
Rata-rata
1)

56
43
72
41
58
56.3913

62
54
74
61
61
63.9565

6
11
2
20
3
7.565217391

10.71%
25.58%
2.78%
48.78%
5.17%
13.42%

Sebelum TGT
Berdasarkan instrumen penelitian berupa kuisioner tersebut,
diketahui bahwa skor tertinggi untuk keaktifan belajar siswa adalah
80 dan skor terendah adalah 0. Berdasarkan data tersebut, berikut ini
disajikan tabel distribusi frekuensi varibel keaktifan belajar pra
penelitian berdasarkan Penilaian Acuan Patokan II sebagai berikut:

No
1
2
3
4
5

Tabel 5.12
Analisis Keaktifan Belajar Siswa Pra-Implementasi
(Based- Line)
Interval
Frek. Frek.
Relatif Interpretasi
(0%) *
64,8 – 80
5
21,74%
Sangat Tinggi
52,8 – 64
11
47,82%
Tinggi
44,8– 52
2
8,7%
Sedang
36,8– 44
5
21,74%
Rendah
<36,8
0
0%
Sangat Rendah
Total
23
100%

*dibulatkan
Dari data tersebut tampak bahwa persentase siswa yang memiliki
keaktifan belajar sangat tinggi adalah 5 siswa (21,74%), persentase
siswa yang memiliki keaktifan belajar tinggi adalah 11 siswa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
120

(47,83%), persentase siswa yang memiliki keaktifan belajar sedang
adalah 2 siswa (8,7%), persentase siswa yang memiliki keaktifan
belajar rendah adalah 5 siswa (21,74%), dan persentase siswa yang
memiliki keaktifan belajar sangat rendah adalah 0%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa
mempunyai tingkat keaktifan belajar yang tinggi yaitu sebanyak 11
orang atau 47,83%.
2)

Sesudah TGT
Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi tingkat keaktifan belajar
siswa setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipt TGT.

Tabel 5.13
Analisis Keaktifan Belajar Siswa Sesudah-Implementasi
No
Interval
Frek. Frek.
Relatif Interpretasi
(0%) *
1
64,8 – 80
12
52,17%
Sangat Tinggi
2
52,8 – 64
11
47,83%
Tinggi
3
44,8– 52
0
0%
Sedang
4
36,8– 44
0
0%
Rendah
5
<36,8
0
0%
Sangat Rendah
Total
23
100%
*dibulatkan
Dari data tersebut tampak bahwa persentase siswa yang memiliki
keaktifan belajar sangat tinggi adalah, persentase siswa yang
memiliki keaktifan belajar sangat tinggi adalah 12 siswa (52,17%),
persentase siswa yang memiliki keaktifan belajar tinggi adalah 11
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siswa (47,83%), persentase siswa yang memiliki keaktifan belajar
sedang dan rendah adalah 0%, dan persentase siswa yang memiliki
keaktifan belajar sangat rendah adalah 0%.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan
model pembelajaran kooperetif tipe TGT dapat melibatkan siswa
secara keseluruhan untuk aktif dalam pembelajaran.
Berikut ini akan disajikan tabel analisis komparatif keaktifan siswa
pra penelitian dan sesudah penelitian.
Tabel 5.14
Analisis Komparatif Tingkat Keaktifan Belajar Siswa (Siklus I)
Skala
Keaktifan
Belajar
Siswa
64,8 – 80

Sangat Tinggi

21,74%

52,18%

52,8 – 64

Tinggi

47,82%

47,82%

44,8– 52

Sedang

8,7%

0%

36,8– 44

Rendah

21,74%

0%

<36,8

Sangat Rendah

0%

0%

Total

-

100%

100%

Kriteria
Keaktifan

Setelah
Pra
peneliti
Penelitian
an

Perubahan
Ada peningkatan
sebesar 30,43%
Tidak
ada
perubahan
Ada penurunan
8,7%
Ada penurunan
sebesar 21,74 %
Tidak
ada
perubahan
-

Tabel 5.16 menunjukkan analisis keaktifan belajar siswa pada masa
pra penelitian dan siklus pertama kemudian dilihat perubahannya.
Dari data tersebut tampak bahwa keaktifan belajar siswa mengalami
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peningkatan pada tingkat keaktifan dengan kriteria sangat tinggi dari
21,74% meningkat menjadi 52,17 %. Persentase siswa yang
memiliki keaktifan belajar dengan kriteria tinggi tidak mengalami
perubahan setelah menggunakan metode pembelajaran TGT yaitu
sebesar 47,82%. Persentase siswa yang memiliki keaktifan belajar
dengan kriteria sedang mengalami penurunan setelah menggunakan
metode pembelajaran TGT yaitu sebsar 8,7%. Sedangkan untuk
persentase siswa yang memiliki keaktifan belajar dengan kriteria
rendah mengalami penurunan sebesar 21,74 % setelah menggunakan
metode pembelajaran TGT. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan
bahwa keaktifan belajar siswa dapat ditingkatkan melalui penerepan
model pembelajaran kooperaitf tipe TGT.
Peningkatan

keaktifan

belajar

siswa

juga

dilihat

dengan

membandingkan rata-rata jumlah skor keaktifan siswa sebelum dan
sesudah penelitian. Dari table tersebut dapat dilihat peningakatan
rata-rata keaktifan belajar siswa. Sebelum penelitian rata-rata
keatifan belajar adalah 56,3913 sedangkan rata-rata keaktifan belajar
siswa setelah penelitian adalah 63,9565. Peningkatan rata-rata
keaktifan belajar siswa ini cukup signifikan yaitu sebesar 13,42 %.
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b.

Prestasi belajar
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 23 siswa, berikut
adalah tabel data prestasi belajar siswa kelas XI IPS 4 yang diperoleh dari
pre test dan post test.
Tabel 5.15
Nilai Pre Test dan Post Test Siswa Siklus I

Nama Siswa
ABDUR ROKHMAN WIJAYA
ARCHIMI WIMA MUHAMMAD
DEAYU SAVITRI
DELLA YOGAWATI
FAISAL ISNAN HADI
FIRTYA MAHA PUTRI
FUNGKY TRI NUGROHO
GHASSAN BENA BUDIAWAN
GITA CHANDRA RAMADHAN
HANNA YUSTI FADHILA
HILDA FARADINA
MARADINI MUTIARA HAPSARI
MIRANDI MAYAMORISCA ARDY
MUHAMMAD YUNUS KUSUMA YUDHA
NUR RAKHMA HALIDA
OKKY AUDINA SAFIRANI
OLGA MAYA PUSPITA S.
QURROTA AYUN RITA RETNANI
RAHMAWATI DESI ARIANI
RM. INDRO JATI PURNOMO
ROSYID YANUARTHA
SAPTA HAMDALLAH PUTRA
SARI CAHYANING TYAS
SATRIA HANGGARA SAKTI
WINDU HARIMIKA

JUMLAH

Nilai
pre
test
42
38
54
44
36
44
34
48
36
38
42
48
48
48
38
48
30
38
40
26
30
36
34

920

Ketuntasan
Ya
Tidak

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Nilai
Post
test
76
64
81
83
76
93
69
92
77
56
76
96
82
75
73
96
69
75
78
60
78
69
76

1770

Ketuntasan
Ya Tidak

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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1)

Sebelum TGT
Nilai sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT
diperoleh dari pre test. Skor tertinggi untuk pre test adalah 100 dan
skor terendah adalah 0.
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa prestasi siswa masih sangat
rendah, sebagian besar siswa berada pada kriteria nilai sangat tidak
baik. Jika dilihat dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang telah
ditetapkan sekolah yaitu 75, maka seluruh siswa dinyatakan belum
tuntas. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
prestasi belajar siswa sebelum penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT dikategorikan sangat tidak baik.

2)

Sesudah TGT
Deskripsi prestasi belajar siswa sebelum penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT menunjukan bahwa 100% siswa
belum tuntas sesuai dengan KKM yang telah ditetapkan sekolah.
Berikut ini adalah analisis prestasi belajar siswa setelah diterapkan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT.
Jika dilihat dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75, ada 16
siswa (69,56%) yang telah mencapai KKM, maka dapat dikatakan
bahwa prestasi belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT pada siklus pertama sudah tuntas.
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Tabel 5.16
Peningkatan Nilai Pre Test dan Post Test Siswa Siklus I
Nilai
pre
test
Nama Siswa
ABDUR ROKHMAN WIJAYA
42
ARCHIMI WIMA MUHAMMAD
38
DEAYU SAVITRI
54
DELLA YOGAWATI
44
FAISAL ISNAN HADI
36
FIRTYA MAHA PUTRI
44
FUNGKY TRI NUGROHO
34
GHASSAN BENA BUDIAWAN
48
GITA CHANDRA RAMADHAN
36
HANNA YUSTI FADHILA
38
HILDA FARADINA
42
MARADINI MUTIARA HAPSARI
48
MIRANDI MAYAMORISCA ARDY
48
MUHAMMAD YUNUS KUSUMA YUDHA 48
NUR RAKHMA HALIDA
38
OKKY AUDINA SAFIRANI
OLGA MAYA PUSPITA S.
48
QURROTA AYUN RITA RETNANI
30
RAHMAWATI DESI ARIANI
38
RM. INDRO JATI PURNOMO
ROSYID YANUARTHA
40
SAPTA HAMDALLAH PUTRA
26
SARI CAHYANING TYAS
30
SATRIA HANGGARA SAKTI
36
WINDU HARIMIKA
34
Rata-rata

40

Nilai
Post
test
76
64
81
83
76
93
69
92
77
56
76
96
82
75
73

pening
katan
34
26
27
39
40
49
35
44
41
18
34
48
34
27
35

%
Peningkatan
80.95%
68.42%
50.00%
88.64%
111.11%
111.36%
102.94%
91.67%
113.89%
47.37%
80.95%
100.00%
70.83%
56.25%
92.11%

96
69
75

48
39
37

100.00%
130.00%
97.37%

78
60
78
69
76

38
34
48
33
42
36.956
5

95.00%
130.77%
160.00%
91.67%
123.53%

76.9565

92.39%
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Table 5.16 menunjukan peningkatan prestasi belajar siswa. Dari
table tersebut dapat dilihat perbedaan rata-rata nilai pre test dan post
test yang diperoleh siswa. Rata-rata nilai pre test adalah 40
sedangkan untuk rata-rata nilai post test adalah 76,95. Peningkatan
rata-rata nilai yang diperoleh siswa cukup signifikan yaitu sebesar
92,39%. Hal ini menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT pada mata pelajaran Akuntansi dalam penelitian
ini sudah dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 4
SMA Negeri 1 Kasihan Bantul.
Peningkatan keaktifan dan prestasi belajar siswa dapat disebabkan
oleh penggunaan metode yang tepat. Model pembelajaran kooperatif
tipe TGT merupakan metode pembelajaran yang telah diterapkan
dan mampu meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa.
Penerapan model pembelajaran yang menarik dan menyenangkan,
akan memberikan motivasi bagi siswa untuk terlibat aktif dalam
belajar. Model pembelajaran kooperatif tipe TGT merupakan model
pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan adanya kerja
kelompok yang masing-masing anggota kelompoknya memiliki
peran untuk terlibat dalam diskusi kelompok. Hal ini menuntut siswa
untuk memahami materi dengan baik dan terlibat aktif dalam
kelompok. Dengan adanya kerja kelompok dan terlibatnya siswa
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secara aktif dalam pembelajaran, maka siswa akan semakin
terdorong untuk lebih berprestasi.
Berdasarkan uraian tentang keaktifan dan prestasi belajar di atas, secara
keseluruhan dapat dikatakan bahwa penerapan metode pembelajaran kooperatif
tipe TGT meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa.

2.

Siklus Kedua
Pada penelitian ini, siklus kedua tidak dilaksanakan. Siklus kedua
dilaksanakan apabila target yang telah diterapkan pada siklus pertama belum
tercapai. Pada penelitian siklus pertama telah tercapai peningkatan keaktifan
dan prestasi belajar siswa, maka penelitian siklus kedua tidak perlu
dilaksanakan.
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BAB VI
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A.

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul
dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT dapat
meningkatakan keaktifan dan prestasi belajar pada siswa kelas XI IPS 4 pada mata
pelajaran akuntansi khusunya pokok bahasan jurnal penyesuaian. Peningkatan
keaktifan belajar siswa terlihat dari kuisioner yang telah diberikan kepada siswa kelas
XI IPS 4. Kuisioner diberikan sebelum dan setelah penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT. Tindakan ini bertujuan untuk membandingkan dan melihat
peningkatan keaktifan belajar siswa sebelum penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT dan saat penerapan. Sebelum penerapan, terdapat 5 siswa
(21,74%) yang memiliki keaktifan belajar sangat tinggi, 11 (47,82%) siswa berada
pada kategori keaktifan belajar tinggi, 2 (8,7%) siswa berada pada kategori keaktifan
belajar sedang, dan masih ada 5 siswa (21,74%) yang berada pada kategori keaktifan
belajar rendah . Jika dibandingkan saat penerapan model pembelajaran kooperatif tipe
TGT, jumlah siswa yang berada pada kategori keaktifan belajar sangat tinggi adalah
12 siswa (52, 17%) dan 11 siswa (47,83%) siswa berada pada kategori keaktifan
belajar tinggi. Peningkatan keaktifan belajar siswa secara umum dilihat dari rata-rata
kuesioner sesudah dan sebelum penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT
yaitu Sebelum penelitian rata-rata keatifan belajar adalah 56,3913 sedangkan rata-rata
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keaktifan belajar siswa setelah penelitian adalah 63,9565. Peningkatan rata-rata
keaktifan belajar siswa ini cukup signifikan yaitu sebesar 13,42 %.
Peningkatan

prestasi

belajar

pada

penelitian

ini

dilihat

dengan

membandingkan rata-rata nilai siswa pada saat pre test dan post test . Rata-rata nilai
pre test adalah 40 sedangkan untuk rata-rata nilai post test adalah 76,95. Peningkatan
rata-rata nilai yang diperoleh siswa cukup signifikan yaitu sebesar 92,39%. Pada saat
pre test, nilai yang dicapai siswa masih sangat rendah, tidak ada siswa yang berada
pada kriteria nilai sangat tidak baik, kriteria baik maupun kriteria cukup baik. Jika
dilihat dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu 75, sebelum penerapan model
pembelajaran kooperatif tipe TGT, seluruh siswa dinyatakan belum mencapai
ketuntasan. Setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT

ada 16

siswa (69,56%) yang telah mencapai KKM, maka dapat dikatakan bahwa prestasi
belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada siklus
pertama sudah tuntas. Target keberhasilan penelitian ini adalah 65% siswa mencapai
ketuntasan belajar. Ketuntasan nilai yang telah dicapai oleh 16 siswa (69,56%),
menunjukan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif tipe TGT pada mata
pelajaran Akuntansi dengan pokok bahasan Jurnal Penyesuaian dalam penelitian ini
telah mampu meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar siswa kelas XI IPS 4 SMA
Negeri 1 Kasihan Bantul.
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B.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini masih jauh dari sempurna. Hal ini berkaitan dengan keterbatasan
peneliti antara lain:
1.

Adanya

perbedaan

antara

rencana

yang

telah

diskenariokan

dengan

pelaksanaannya terkait dengan sistematika penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TGT, hal ini dikarenakan kurangnya komunikasi antara guru
partner dengan peneliti.
2.

Adanya ketidaksesuaian alokasi waktu yang telah direncanakan dengan
pelaksanaan.

3.

Beberapa data siswa yang diperoleh peneliti kurang lengkap dan tidak
berkesinambungan dikarenakan beberapa siswa tidak masuk sekolah pada saat
pelaksanan.

4.

Peneliti telah melakukan pengamatan pada saat penelitian, namun pengamatan
yang dilakukan kurang mendetail dari awal sampai akhir.

5.

Soal pre test dan post tes tidak berbeda sehingga siswa kurang menggali
kemampuan yang baru dari dalam dirinya,

C.

Saran
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang akan
disampaikan pada pihak yang terkait dengan penelitian ini:
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1.

Bagi Guru
Bagi guru, khususnya guru mata pelajaran Akuntansi, hendaknya menggunakan
metode pembelajaran kooperatif tipe TGT dalam proses pembelajaran agar
siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Model pembelajaran kooperatif tipr TGT
sebagai alternatif pembelajaran diperlukan agar siswa tidak jenuh dalam
pelajaran serta berguna untuk melatih siswa bekerja sama dan berdiskusi
sehingga pemahaman siswa terhadap materi menjadi lebih baik.

2.

Bagi Siswa
a.

Para siswa diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam proses
pembelajaran agar dapat memperoleh manfaat berupa pengetahuan dan
pemahaman yang lebih meningkat. Siswa harus dapat memanfaatkan
kesempatan belajar dengan lebih tekun dalam mengikuti proses
pembelajaran.

b.

Agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik, siswa diharapkan
tidak ramai dan berbicara sendiri. Akan lebih baik jika siswa aktif
berdiskusi dengan teman kelompok.

3.

Bagi Penelitian selanjutnya
a.

Peneliti perlu melakukan pengamatan secara mendetail pada setiap
kelompok dari awal pembelajaran sampai akhir. Hal ini perlu dilakukan
untuk mengetahui keterlibatan masing-masing siswa dalam kelompok
secara lebih mendalam.
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b.

Disarankan bagi peneliti, akan lebih baik lagi pada saat mengukur
keaktifan selain menggunakan kuesioner juga melalui pengamatan
(observasi).

c.

Dalam melakukan penelitian, peneliti perlu melihat juga faktor-faktor lain
yang mempengaruhi prestasi belajar siswa yakni faktor internal dan
eksternal.
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Kisi-Kisi Kuisioner sebelum penerapan pembelajaran kooperatif tipe TeamsGames Tournament (TGT)
No
Aspek yang diamati
1 Interaksi
a. Interaksi dengan guru
b. Interaksi dengan sesama siswa
2
3
4

Kerjasama dengan teman satu kelompok
Mengerjakan soal dan tugas
Motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran

Modifikasi dari: Arifah Nur Triyani
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY

Butir
6(-), 8(-)
5(+), 9(+), 7(-),
18(+)
11(+), 17(+)
12(+), 13(+), 14(-)
1(+), 2(+), 3(+),
4(+), 10(+), 15(+),
16(-) 19(+), 20(+)
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(Sebelum penelitian)
Yogyakarta, Januari 2012
Kepada,
Yth. Siswa-siswi
SMA Negeri 1 Kasihan, Bantul
Dengan hormat,
Saya bemaksud ingin melakukan penelitian di SMA Negeri 1
Kasiham dengan judul penelitian adalah "Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Team Game Tournament (TGT) untuk Meningkatkan
Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa Pada Pelajaran Akuntansi”.
Dalam

rangka

kegiatan

penelitian

tersebut,

saya

sangat

mengharapkan partisipasi anda untuk mengisi kuesioner yang telah saya
susun. Kuesioner ini saya mohon diisi sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya terjadi. Jawaban Anda dalam kuesioner ini tidak akan
berpengaruh terhadap nilai akademik Anda. Sebelum mengisi kuesioner,
harap untuk membaca petunjuk pengisian terlebih dahulu.
Manfaat penelitian ini yaitu untuk memotivasi siswa dalam belajar
dengan menggunakan metode pembelajaran baru dan untuk meningkatkan
kualitas proses pembelajaran yang nantinya dapat meningkatkan mutu
sekolah.
Atas waktu dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.
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KUESIONER KEAKTIFAN BELAJAR
Petunjuk Pengisisan:
1. Pada lembar penilaian diri tentang motivasi belajar ini terdapat 20
pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan dalam
kaitannya dengan materi pembelajaran dan tentukan kebenarannya
sesuai dengan situasi yang anda alami!
2. Pilihlah satu jawaban dari empat kemungkinan jawaban yakni:
 Selalu
(S)
 Sering
(Sr)
 Jarang/kadang-kadang
(J)
 Tidak pernah
(TP)
3. Berilah tanda check () pada kolom jawaban yang ada pilih
4. Apbila anda keliru menjawab berilah tanda silang (X) pada jawaban
yang keliru, dan pilihlah jawaban baru yang anda anggap tepat!
5. Jawablah semua pernyataan berikut tanpa melewati nomor pernyataan
yang tersedia dan periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan!
No
Pernyataan
1
Saya mendengarkan dan memperhatikan guru saat
menjelaskan materi
2
Saya mendengarkan dan memperhatikan pada saat teman lain
yang menjelaskan materi
3
Saya mencatat materi yang diberikan oleh guru
4
Saya mencatat soal dan hasil pembahasan yang diberikan
oleh guru
5
Saya memberikan informasi yang berkaitan dengan materi
pelajaran kepada teman jika ada teman yang belum paham
tentang materi tsb
6
Saya tidak berani menyampaikan pendapat ketika diminta
guru untuk menyampaikan pendapat saya
7
Saya tidak berani menyampaikan pendapat saya ketika
ditanya oleh teman sekelompok saya
8
Saya tidak akan bertanya kepada guru walaupun tidak paham
terhadap materi yang disampaikan
9
Saya bertanya kepada teman sekelompok jika tidak/belum
paham dengan materi yang dipelajari
10 Saya mencari informasi yang berkaitan dengan materi
pelajaran jika ada materi yang tidak saya pahami dengan
memanfaatkan sumber belajar (misal: buku,lingkungan
sekitar, dll)

S

Sr

J

TP
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Saya ikut serta dalam diskusi kelompok
Saya mengerjakan tugas yang diberikan
Saya tidak pernah berpartisipasi mengerjakan soal di papan
Saya merasa rugi jika tidak berpartisipasi dalam
pembelajaran
Saya ikut membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari
Saya tidak perlu mempelajari materi sebelum dibahas karena
guru akan menjelaskan
Saya bekerjasama dengan teman sekelompok dalam belajar
kelompok
Saya menghargai setiap pendapat teman yangberbeda
Saya telah membaca materi sebelum materi tersebut
dipelajari
Saya senang mengikuti pelajaran akuntansi
Modifikasi kuisioner dari: Arifah Nur Triyani
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY
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(Sesudah penelitian )
Yogyakarta, Januari 2012
Kepada,
Yth. Siswa-siswi
SMA Negeri 1 Kasihan, Bantul
Dengan hormat,
Saya bemaksud ingin melakukan penelitian di SMA Negeri 1
Kasiham dengan judul penelitian adalah "Penerapan Model Pembelajaran
Kooperatif Tipe Team Game Tournament (TGT) untuk Meningkatkan
Keaktifan dan Prestasi Belajar Siswa Pada Pelajaran Akuntansi”.
Dalam

rangka

kegiatan

penelitian

tersebut,

saya

sangat

mengharapkan partisipasi anda untuk mengisi kuesioner yang telah saya
susun. Kuesioner ini saya mohon diisi sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya terjadi. Jawaban Anda dalam kuesioner ini tidak akan
berpengaruh terhadap nilai akademik Anda. Sebelum mengisi kuesioner,
harap untuk membaca petunjuk pengisian terlebih dahulu.
Manfaat penelitian ini yaitu untuk memotivasi siswa dalam belajar
dengan menggunakan metode pembelajaran baru dan untuk meningkatkan
kualitas proses pembelajaran yang nantinya dapat meningkatkan mutu
sekolah.
Atas waktu dan partisipasinya saya ucapkan terima kasih.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

142

KUESIONER KEAKTIFAN BELAJAR
Petunjuk Pengisisan:
6. Pada lembar penilaian diri tentang motivasi belajar ini terdapat 20
pernyataan. Pertimbangkan baik-baik setiap pernyataan dalam
kaitannya dengan materi pembelajaran dan tentukan kebenarannya
sesuai dengan situasi yang anda alami!
7. Pilihlah satu jawaban dari empat kemungkinan jawaban yakni:
 Selalu
(S)
 Sering
(Sr)
 Jarang/kadang-kadang(J)
 Tidak pernah
(TP)
8. Berilah tanda check () pada kolom jawaban yang ada pilih
9. Apbila anda keliru menjawab berilah tanda silang (X) pada jawaban
yang keliru, dan pilihlah jawaban baru yang anda anggap tepat!
10. Jawablah semua pernyataan berikut tanpa melewati nomor pernyataan
yang tersedia dan periksalah kembali jawaban sebelum dikumpulkan!
No
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Pernyataan
S
Saya mendengarkan dan memperhatikan guru saat
menjelaskan materi
Saya mendengarkan dan memperhatikan pada saat teman lain
yang menjelaskan materi
Saya mencatat materi yang diberikan oleh guru
Saya mencatat soal dan hasil pembahasan yang diberikan
oleh guru
Saya memberikan informasi yang berkaitan dengan materi
pelajaran kepada teman jika ada teman yang belum paham
tentang materi tsb
Saya tidak berani menyampaikan pendapat ketika diminta
guru untuk menyampaikan pendapat saya
Saya tidak berani menyampaikan pendapat saya ketika
ditanya oleh teman sekelompok saya
Saya tidak akan bertanya kepada guru walaupun tidak paham
terhadap materi yang disampaikan
Saya bertanya kepada teman sekelompok jika tidak/belum
paham dengan materi yang dipelajari
Saya mencari informasi yang berkaitan dengan materi
pelajaran jika ada materi yang tidak saya pahami dengan
memanfaatkan sumber belajar (misal: buku,lingkungan
sekitar, dll)

Sr

J

TP
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Saya ikut serta dalam diskusi kelompok
Saya mengerjakan tugas yang diberikan
Saya ikut serta dalam turnamen
Saya merasa rugi jika tidak berpartisipasi dalam permainan
Saya ikut membuat kesimpulan materi yang telah dipelajari
Saya tidak perlu mempelajari materi sebelum dibahas karena
guru akan menjelaskan
Saya bekerjasama dengan teman sekelompok dalam belajar
kelompok
Saya menghargai setiap pendapat teman yangberbeda
Saya telah membaca materi sebelum materi tersebut
dipelajari
Saya bisa lebih memahami pelajaran saat guru menerapkan
pembelajaran kooperatif tipe TGT
Modifikasi kuisioner dari: Arifah Nur Triyani
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY
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Hasil Obervasi Kegiatan Guru dalam Proses Pembelajaran

Hari / tanggal

:

Mata pelajaran

:

Kelas

:

Observer

:

No
1
2
3
4
5
6

Deskripsi
Ya
Guru menggunakan metode
belajar yang bervariasi
Guru memberikan tugas
Guru memunculkan rasa ingin
tahu
Guru menggunakan simulasi
dan permainan
Guru meminta siswa untuk
mengerjakan tugas di depan
kelas
Guru berinteraksi dengan
siswa

Tidak Keterangan

Yogyakarta Januari 2012
Guru Mata Pelajaran

(Ibu Sriyati, SE)

Observer

(Margretta Weni)
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Hasil Observasi
Kegiatan/Aktivitas Siswa dalam Proses Pembelajaran
Hari / tanggal
:

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mata pelajaran

:

Kelas

:

Observer

:

Butir-Butir Sasaran

Ya

Tidak

Keterangan

Siswa siap mengikuti proses
pembelajaran
Siswa memperhatikan penjelasan
guru
Siswa menanggapi pembahasan
pembelajaran
Siswa mencatat hah-hal penting
Siswa mengerjakan tugas/latihan
soal dengan baik
Siswa mendapat teguran dari guru
Ada persaingan yang sehat dari
diri siswa
Siswa
aktif
dalam
proses
pembelajaran
Siswa menjawab pertanyaan guru
Siswa mendapat penghargaan dari
guru baik verbal maupun non
verbal

Guru Mata Pelajaran

(Ibu Sriyati, SE)

Yogyakarta, Januari 2012
Observer

(Margretta Weni)
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Hasil Observasi
Kondisi Kelas dalam Proses Pembelajaran
Hari / tanggal
:

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Mata pelajaran

:

Kelas

:

Observer

:

Deskripsi

Ya

Tidak

Keterangan

Fasilitas di dalam kelas
mendukung
proses
pembelajaran
Kondisi kelas mendukung
proses pembelajaran
Siswa membuat
keributan/kegaduhan
Siswa mengerjakan latihan soal
Siswa aktif bertanya pada guru
jika mengalami kesulitan
Guru memberikan penghargaan
verbal dan non verbal
Adanya kegiatan yang menarik
dalam proses pembelajaran
Adanya sumber belajar dalam
kelas yang mendukung proses
pembelajaran

Yogyakarta, Januari 2012
Guru Mata Pelajaran

(Ibu Sriyati, SE)

Observer

(Margretta Weni)
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Aktivitas Guru selama Menerapkan Metode
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT

No
1

2
3
4
5
6

Hari / tanggal

:

Mata pelajaran

:

Kelas

:

Observer

:

Deskripsi
Ya
Guru memberikan dorongan bagi
siswa untuk lebih aktif berperan
dalam
metode
pembelajaran
kooperatif tipe TGT
Guru memotivasi siswa agar terliba
aktif
dalam
kegiatan
diskusi
kelompok
Guru membantu dan mengarahkan
siswa dalam pengerjaan lembar
kegiatan
Guru memberikan dorongan bagi
siswa untuk bekerja sama dengan baik
dalam kelompok.
Guru memberikan pengembangan
bagi kelompok yang memiliki skor
terbaik
Guru memberikan kesempatan bagi
siswa untuk
menentukan peran
masing-masing
anggota
dalam
kelompok.

Guru Mata Pelajaran

(Ibu Sriyati, SE)

Tidak Catatan

Yogyakarta, Januari 2012
Observer

(Margretta Weni)
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Lembar Observasi Kelas selama Menerapkan Metode
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12

Nama pengamat

:

Tanggal dan waktu observasi

:

Objek yang diamati

:

Kelas

:

Tujuan observasi

:

Deskripsi
Ya
Kelas terdiri dari beberapa individu yang
berbeda dalam hal kemampuan belajar.
Siswa menaati aturan-aturan yang ada di
dalam pembelajaran.
Siswa membentuk kelompok-kelompok
tertentu di dalam kelas.
Buku-buku dan fasilitas pembelajaran
mudah ditemukan dalam lingkungan
siswa.
Ruang kelas tertata dengan bersih dan
rapi.
Lingkungan kelas kondusif untuk
pembelajaran.
Aktifitas di kelompok kurang baik karena
ada siswa yang tidak memainkan
perannya dengan baik.
Siswa kurang mampu untuk membagi
peran di dalam kelompok.
Siswa tidak mampu memanfaatkan waktu
dengan baik di dalam kegiatan
pembelajaran dengan metode kooperatif
tipe TGT
Siswa kurang mengenal teman satu
kelasnya.
Kondisi kelas berjalan dengan baik
selama
pembelajaran
dengan
menggunakan metode kooperatif tipe
TGT dengan baik.
Beberapa
siswa
menolak
untuk
bergabung dengan siswa yang lain di
kelas itu

Tidak

Catatan
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14
15
16
17
18
19
20
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Siswa-siswa tertentu nampaknya tidak
menghargai siswa-siswa lainnya
Beberapa siswa dalam kelas lebih
diandalkan daripada yang lainnya
Hampir semua siswa menganggap materi
pelajaran mudah
Kerja sama dalam kelas sering macet
karena ada siswa yang malas
Kelas ini terorganisasi dengan baik dan
efisien
Para siswa memperlihatkan kepedulian
yang sama untuk keberhasilan kelas
Setiap anggota kelas diberi keistimewaan
yang sama
Para siswa bersaing untuk menunjukkkan
siapa yang melakukan pekerjaan yang
paling baik

Yogyakarta,
Guru Mata Pelajaran

(Ibu Sriyati, SE)

Januari 2012

Observer

(Margretta Weni)
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Lembar Observasi Siswa selama Penerapan Metode
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT

Nama pengamat

:

Tanggal dan waktu observasi :
Objek yang diamati

:

Kelas

:

Tujuan observasi

:

No

Elemen yang dinilai

1
2

Siswa siap mengikuti pelajaran
Siswa mengerjakan tugas yang
diberikan
selama kegiatan
pembelajaran
dengan
menggunakan metode kooperatif
tipe TGT dengan baik.
Siswa berinteraksi dengan baik
selama kegiatan pembelajaran
dengan menggunakan metode
kooperatif
tipe
TGT
berlangsung.
Perhatian di arahkan pada materi
diskusi
Siswa membagikan materi yang
di pelajari kepada
anggota
kelompok
Mendengarkan penjelasan teman
Mencatat hal-hal yang penting
Antusias
Mengajukan pertanyaan kepada
guru/teman
Menjawab pertanyaan

3

4
5.
6
7
8
9
10

Guru Mata Pelajaran

(Ibu Sriyati, SE)

Ya

Tidak

Catatan

Yogyakarta, Januari 2012
Observer

(Margretta Weni)
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Instrumen Refleksi
Kesan Guru Mitra terhadap Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT
No
1

2

3

4

5

6

Uraian
Komentar
Kesan guru terhadap komponen
pembelajaran yang digunakan dalam
pembelajaran dengan menggunakan
metode pembelajaran kooperatif tipe
TGT
Kesan guru terhadap motivasi belajar
siswa dalam proses pembelajaran
dengan
menggunakan
metode
pembelajaran kooperatif tipe TGT
Hambatan yang dihadapi apabila nanti
guru
hendak
melaksanakan
pembelajaran dengan menggunakan
metode pembelajaran kooperatif tipe
TGT
Hal-hal yang mendukung apabila guru
nanti akan menggunakan metode
pembelajaran
dengan
metode
pembelajaran kooperatif tipe TGT
Manfaat yang diperoleh dengan
merencanakan rencana pembelajaran
dan membuat perangkat pembelajaran
dengan
menggunakan
metode
pembelajaran kooperatif tipe TGT
Hal-hal apa saja yang masih harus
diperbaiki dalam pembelajaran dengan
menggunakan metode pembelajaran
kooperatif tipe TGT

Guru Mata Pelajaran

(Ibu Sriyati, SE)

Yogyakarta, Januari 2012
Observer

(Margretta Weni)
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Refleksi Siswa Terhadap Perangkat dan Metode Pembelajaran
Kooperatif Tipe TGT

No
1

2

3

4

5

6

Nama

:

Kegiatan kelompok

:

Hari,tanggal

:

Kelas

:

Uraian
Komentar
Bagaimana
menurut
anda
tentang pembelajaran dengan
menggunakan metode kooperatif
tipe TGT (topik pembahasan,
media pembelajaran, situasi
kelas,
penampilan
guru,
lingkungan kelas,dll)?
Apaka anda terdorong untuk
lebih aktif selama pembelajaran
dengan menggunakan metode
kooperatif tipe TGT
Apakah anda berminat dan
termotivasi
mengikuti
pembelajaran
dengan
menggunakan metode kooperatif
tipe TGT
Apakah anda lebih paham
tentang
materi
pelajaran
akuntansi dengan menggunakan
metode kooperatif tipe TGT
Hambatan apa yang anda temui
selama melaksanakan proses
pembelajaran
dengan
menggunakan metode kooperatif
tipe TGT
Manfaat apa yang anda peroleh
pada
pembelajaran
dengan
menggunakan metode kooperatif
tipe TGT
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WAWANCARA

DENGAN

GURU

TERKAIT

DENGAN

155

METODE

PEMBELAJARAN
1. Selama Ibu Sriyati mengajar akuntansi, metode apa yang sering ibu terapkan?
2. Mengapa Ibu menggunakan metode tersebut?
3. Apakah menurut Ibu penggunaan metode tersebut sudah cukup efektif?
4. Sejauh mana keberhasilan metode tersebut?
5. Kendala apa saja yang Ibu dihadapi?
6. Ketika Ibu menjelaskan dan siswa tidak memperhatikan, apa yang ibu lakukan?
7. Bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut?
8. Hal-hal apa saja yang masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan?
WAWANCARA DENGAN GURU TENTANG KEADAAN KELAS
1. Bagaimana pendapat Ibu tentang ruang kelas yang ada di SMA Negeri 1 Kasihan?
2. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang ruang kelas XI IPS 4?
3. Bagaimana denga fasilitas yang terdapat di kelas XI IPS 4?
Apakan menurut ibu sudah lengkap?
4. Apakah ibu sering menggunakan fasilitas tersebut
WAWANCARA DENGAN GURU TERKAIT PEMAHAMAN SISWA
1. Dari materi yang ibu berikan, apakah siswa dapat memahami semua?
2. Persoalan-persoalan apa saja yang biasanya muncul selama Ibu mengajarkan materi
jurnal penyesuaian? Mengapa begitu?
3. Apa sebab-sebab munculnya persoalan tersebut?
4. Bagaimana Ibu mengatasi hal tersebut?
5. Apakah siswa dapat melakukan pencatatan jurnal penyesuaian dengan baik?
6. Hal-hal apa saja yang masih perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan?
7. Bagian apa/hal apa yang sering Ibu tekankan kepada siswa
penyesuaian?

pada materi jurnal
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WAWANCARA PENELITI DENGAN SISWA TENTANG KEADAAN KELAS
SELAMA PEMBELAJARAN
Menurut pendapat teman-teman, bagaimana keadaan kelas XI IPS 4 selama pembelajaran

WAWANCARA TERHADAP SISWA
1. Metode apa yang sering ibu Sriyati gunakan dalam pembelajaran di kelas?
2. Bagaimana pendapat dan kesan anda terkait dengan penggunaan metode tersebut
dalam pembelajaran?
3. Apakah dengan diterapkan metode………….anda bisa memahami materi dengan
baik?
4. Bagaimana pendapat dan kesan anda terkait dengan pembelajaran menggunakan
model pembelajaran kooperatif tipe TGT?
5. Apakah anda merasa senang?
6. Apakah anda semakin paham atau justru semakin mempersulit anda terkait dengan
materi ini?
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LEMBAR PENILAIAN KELOMPOK
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FORMAT SKOR KELOMPOK
Keterangan

SKOR
Kel I

Kel II

Kel III

Kel IV

Kel V

AKTIVA

MODAL

HUTANG

PENDAPATAN

BIAYA

Games
Turnamen:
Soal 1
Soal 2
Soal 3
Soal 4
Soal 5
Soal 6
Soal 7
Soal 8
Soal 9
Soal 10
TOTAL
SKOR GAME DAN
TOURNAMENT
JUARA

-
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Kelompok Aktiva

Kelompok Modal

1. Abdur Rokhman

1. Fungky Tri Nugroho

2. R.M Indro

2. Deayu Safitri

3. Sari Cahyaningtyas

3. Rosyid Yanuarta

4. Della Yoga Wati

4. Satria Hanggara

5. Qurrota Ayun

5. Sapta Hamdala

Kelompok Hutang

Kelompok Biaya

1. Gita Chandra

1. Olga Maya

2. Archimi Wima

2. Ghassan Bena

3. Nur Rahma Halida

3. Muhhamad Yunus

4. Okky Audina

4. Maradini

5. Hannna Yusti Fadhila

5. Firtya Maha Putri
Kelompok Pendapatan
1. Rahma Wati
2. Windu Harimika
3. Faisal Isnan Hadi
4. Hilda Faradina
5. Mirandi Maya
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PEMBELAJARAN (RPP)
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Sekolah

: SMAN 1 Kasihan Bantul

Mata Pelajaran

: Akuntasi

Kelas/Semester

: XI IPS / 2

Standar Kompetensi

: Memahami

penyusunan

siklus

akuntansi

perusahaan jasa
Kompetensi Dasar

Indikator

: Membuat jurnal penyesuaian

:
1. Siswa mampu mendefinisikan jurnal penyesuaian
2. Siswa mampu menjelaskan alasan melakukan penyesuaian
3. Siswa mampu menjelaskan obyek penyesuaian
4. Siswa mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal penyesuaian

Alokasi Waktu

: 2 x 45 menit

A. Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari materi tersebut di atas, siswa diharapkan:
1. Siswa mampu mendefinisikan jurnal penyesuaian dengan benar dan tepat
2. Siswa mampu menjelaskan alasan melakukan penyesuaian dengan benar
dan tepat
3. Siswa mampu menjelaskan dan obyek penyesuaian dengan benar dan tepat
4. Siswa mampu mencatat transaksi ke dalam jurnal penyesuaian dengan
benar dan tepat
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B. Materi Pembelajaran
1. Pengertian
Penyesuaian berarti pencatatan atau pengakuan (penjurnalan dan
pengakunan) data-data transaksi tertentu pada akhir periode sehingga
jumlah Rupiah yang terdapat dalam setiap akun sesuai dengan kenyataan
pada akhir periode tersebut dan statement keuangan yang dihasilkan
menggambarkan keadaan yang senyatanya pada tanggal statement
(neraca).
Alasan perlunya penyesuaian dilakukan adalah :
a.

Kepraktisan
Dalam hal tertentu tidaklah praktis untuk mencatat suatu transaksi
setiap kali terjadi transaksi tersebut hanya menyangkut jumlah
rupiah yang kecil dan berkali-kali terjadi.

b.

Alokasi periodik
Dalam hal tertentu pencatatan biaya tertentu baru dapat dilakukan
pada akhir periode karena jumlahnya tergantung pada pemakaian
selama satu periode.

c.

Akuntansi menganut asas akrual
Akibat konsep dsar penandingan (matching concept) akuntansi
menandingkan pendapatan periode tertentu dengan biaya yang
dianggap menghasilkan pendapatan periode tersebut.
Secara umum dapat dikatakan bahwa penyesuaian diperlukan
karena akuntasi berusaha untuk dapat menetapkan besarnya laba
periode secara tepat.

2. Objek Penyesuaian
Hal-hal yang biasanya memerlukan penyesuaian adalah:
a. Sediaan bahan habis pakai dan semacamnya yang masih tersisa.
Contoh :
Saldo rekening perlengkapan dalam neraca saldo adalah Rp 96.150
di akhir periode perlengkapan yang tersisa adalah Rp 63.750
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Jurnal penyesuaiannya:
2009 31

Biaya Perlengkapan

Des

Rp 63.750

perlengkapan

Rp 63.750

b. Depresiasi fasilitas fisik ( aset tetap berwujud)
Contoh:
Di dalam neraca saldo terdapat akun peralatan Rp 480.000 dan di
data penyesuaian penyusutan peralatan 10% setahun.
Jurnal penyesuaiannya:
2009 31

Biaya penyusutan peralatan

Rp 48.000

Des

Akumulasi penyusutan peralatan

Rp 48.000

c. Pengeluaran yang belum menjadi biaya
Pengeluaran yang belum menjadi biaya atau biaya dibayar dimuka
(prepaid expense) adalah pengeluaran untuk beban yang telah
dicatatat dalam suatu periode, tetapi manfaatnya untuk periode yang
akan datang sehingga harus diakui sebagai beban pada periode yang
akan datang.
Contoh:
Di dalam neraca saldo terdapat akun persekot asuransi Rp 10.000
dan di informasi penyesuaian adalah persekot asuransi pada tanggal
31 desember 2009 adalah Rp 4.000
Jurnal penyesuaiannya:
2009

31

Des

Biaya Asuransi

Rp 6.000

Persekot Asuransi

Rp 6.000

d. Biaya yang pengeluaran atau pembayarannya belum terjadi
Biaya yang pengeluarannya belum terjadi atau beban yang masih
harus dibayar (accrued expense) adalah beban yang sudah terjadi
tetapi belum diakui (dicatat) karena belum dibayar.
Contoh:
Masih harus di bayar gaji pegawai bulan desember Rp 2.000,00
Jurnal penyesuaiannya:
2009 31
Des

Biaya Gaji Pegawai
Hutang Gaji

Rp 2.000
Rp 2.000
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e. Penerimaan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan
Pendapatan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan (deferred
income) atau pendapatan diterima dimuka adalah penghasilan yang
sudah diterima dalam suatu periode tetapi harus diakui sebagai
penghasilan pada periode yang akan datang.
Contoh :
Didalam neraca terdapat saldo pendapatan sewa diterima dimuka
sebesar Rp 3.000.000. Pendapatan sewa yang sudah menjadi hak
perusahaan Rp 1.000.000.
Jurnal penyesuaiannya:
2009

31

Des

pendatan sewa

Rp 1.000.000

pendapatan diterima di muka

Rp 1.000.000

f. Pendapatan yang pembayarannya belum diterima.
Penghasilan yang masih harus diterima (accrued income) adalah
penghasilan yang sudah dapat terealisasi dalam suatu periode, tetapi
belum

diakui

(dicatat)

karena

belum

terjadi

penyerahan

(pertukaran).
Contoh:
Masih harus di terima penghasilan bunga dari obligasi 6% yang
nilai nominalnya Rp 10.000.000,00 dengan tanggal pembayaran
bunga tiap-tiap tanggal 1 april dan 1 oktober
Jurnal penyesuaiannya:
2009

31

Des

Piutang Bunga

Rp 150.000

Penghasilan Bunga

C. Metode Pembelajaran
Pendekatan

: Cooperatif Learning

Metode

: Team Game Tournament (TGT)
Make a Match

Media

: Buku teks, whiteboard, spidol, kertas

Rp 150.000
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D. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran
No

Nama Kegiatan

Alokasi

Metode

waktu
1

Pendahuluan

10 Menit

 Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari yaitu
5 menit

tentang jurnal penyesuaian.

Ceramah

 Guru menyampaikan metode pembelajaran yang akan
digunakan yaitu pembeajaran kooperatif tipe TeamsGames

Tournament

(TGT)

beserta

dengan

5 menit

peraturannya.
2

Kegiatan inti

70 menit

a. Eksplorasi :

15 menit

 Guru memberikan soal pre test kepada siswa

15 menit

 Siswa mengerjakan soal
b. Elaborasi


Guru membagi siswa dalam kelompok



Siswa berkumpul dalam kelompok sesuai yang telah

35 menit

ditentukan


Guru memimpin siswa untuk mengerjakan soal
sambil bermain



15 menit

Siswa mengerjakan soal dan menempelkan jawaban

Game

dan soal yang telah dikerjakan pada media yang

Tournament

telah disediakan

(TGT) dan



Guru memimpin tournament



Siswa mengerjakan soal tournament yang telah

make
20 menit

disediakan


Guru membahas soal latihan yang telah dikerjakan
baik dalam permainan maupun dalam tournament



Teams

Siswa mendengarkan dan mencatat hal-hal yang
penting

10 menit

match

a
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No

Nama Kegiatan

Alokasi
waktu

c. Konfirmasi

20 menit



Guru memberikan soal post test



Siswa mengerjakan soal post test



Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk

15 menit

5 menit

membuat kesimpulan secara lisan


3

Siswa membuat kesimpulan dan menyampaikannya.

Penutup


10 Menit
telah

2, 5 menit

Siswa mengisi lembar refleksi mengenai proses

2,5 menit

Siswa

mengisi

lembar

kuisioner

yang

disediakan


pembelajaran dengan pembelajran kooperatif tipe
TGT


Guru mengisi lembar refleksi yang telah disediakan

5 menit

mengenai proses pembelajaran dengan pembelajran
kooperatif tipe TGT
Total waktu

90 Menit

E. Sumber dan Media Pembelajaran
Pegangan Siswa

:



Handout dari guru



Alam S 2004. Ekonomi untuk SMA kelas XI. Jakarta: Erlangga.

Pegangan Guru

:



Alam S 2004. Ekonomi untuk SMA kelas XI. Jakarta: Erlangga



Suwardjono 2002. Akuntansi Pengantar. Yogyakarta: BPFE
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F. Evaluasi
Soal
1.

Apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? jurnal
penyesuaian harus dibuat dalam siklus akuntansi!

2.

Objek apa saja yang perlu disesuaiakan?

3.

Berikut ini neraca saldo sebuah perusahaan

PT Jaya Expres
Daftar saldo, 31 Desember 2009
no
akun

Akun

Debet

101
102

Kas
Kas di Bank

Rp 3,900,000.00
Rp 6,000,000.00

103
104
105
106
107

Piutang usaha
Sediaan bahan habis pakai kantor
Asuransi dibayar dimuka
Sewa dibayar dimuka
Investasi deposito berjangka

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

120
121
130
131
201

Peralatan kantor
Akumulasi depresiasi peralatan kantor
Alat pengangkutan
Akumulasi depresiasi alat pengangkutan
Utang usaha

Rp15,000,000.00

202
301
304
401
501

Utang bank
Modal saham
Laba ditahan
Pendapatan jasa pengiriman
Biaya gaji pegawai

Rp 1,200,000.00

502
503
504
505
506

Pemakaian bahan habis pakai kantor
Biaya sewa
Biaya asuransi
Biaya depresiasi peralatan kantor
Biaya depresiasi alat pengangkutan

Rp 300,000.00
Rp 750,000.00
Rp 430,000.00
Rp 1,000,000.00
Rp 750,000.00

507
509

Biaya macam-macam
Biaya bunga

Rp
Rp

Jumlah

Rp53,250,000.00

Kredit

3,000,000.00
2,700,000.00
1,750,000.00
2,300,000.00
6,000,000.00
Rp

1,000,000.00

Rp
Rp

750,000.00
7,760,000.00

Rp 7,500,000.00

Rp 4,200,000.00
Rp 27,710,000.00
Rp 2,550,000.00
Rp 14,280,000.00

470,000.00
200,000.00
Rp 53,250,000.00
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Informasi penyesuaian:
1. Setelah dilakukan perhitungan secara fisik, bahan habis pakai kantor yang
masih tersedia digudang adalah sebesar Rp 1.350.000.
2. Gaji karyawan yang belum dibayar bulan desember Rp 800.000.
3. Biaya asuransi yang diperhitungkan untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp
260.000
4. Biaya bunga bank 18% per tahun dibayar setiap tanggal 1 april dan 1
oktober.
5. Setelah diperhitungkan biaya sewa tahun 2009 adalah senilai Rp 400.000.
6. Depresiasi peralatan kantor 10% pertahun, peralatan kantor didpresiasi
dengan metode garis lurus dengan nialai residu Rp 5.000.000 dan umur
ekonomis 10 tahun.
7. Alat angkut didepresiasi 10% per tahun.
8. Pendapatan bunga bank adalah 16% per tahun diterima setiap tanggal 1
februari dan 1 september.
Jawab :
1. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat atau
mengakukan data-data transaksi tertentu pada akhir periode sehingga
jumlah rupiah yang terdapat dala tiap akun
2. Alasan penyusunan jurnal penyesuaian
Kepraktisan
Dalam hal tertentu tidaklah praktis untuk mencatat suatu transaksi setiap
kali terjadi transaksi tersebut hanya menyangkut jumlah rupiah yang kecil
dan berkali-kali terjadi.
Alokasi periodik
Dalam hal tertentu pencatatan biaya tertentu baru dapat dilakukan pada
akhir periode karena jumlahnya tergantung pada pemakaian selama satu
periode.
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Akuntansi menganut asas akrual
Akibat konsep dasar

penandingan (matching concept) akuntansi

menandingkan pendapatan periode tertentu dengan biaya yang dianggap
menghasilkan pendapatan periode tersebut.
3. Objek yang perlu disesuaiakan:
a. Sediaan bahan habis pakai dan semacamnya yang masih tersisa.
b. Depresiasi fasilitas fisik ( aset tetap berwujud)
c. Taksiran rugi piutang tak tertagih
d. Taksiran pajak pnghasilan
e. Pengeluaran yang belum menjadi biaya
f. Biaya yang pengeluaran atau pembayarannya belum terjadi
g. Penerimaan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan
h. Pendapatan yang pembayarannya belum diterima.
4. Ayat-ayat penyesuaian:
1. Biaya bahan habis pakai

Rp 1.350.000

Sediaan bahan habis pakai
2. Biaya gaji karyawan

Rp 1.350.000
Rp 800.000

Utang gaji

Rp 800.000

3. Biaya asuransi

Rp 260.000

Asuransi dibayar dimuka
4. Biaya bunga bank

Rp

Rp 260.000
189.000

Utang bunga bank
5. Biaya sewa

Rp 189.000
Rp 400.000

Sewa dibayar dimuka

Rp 400.000

6. Biaya depresiasi peralatan kantor Rp 1.000.000
Akumulasi depresiasi peralatan kantor
7. Biaya depresiasi alat angkutan

Rp 750.000

Akumulasi depresiasi alat angkutan
8. Piutang pendapatan bunga deposito
Pendapatan bunga deposito

Rp 1.000.000
Rp 750.000

Rp 320.000
Rp 320.000
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Guru Partner
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SOAL GAME, TOURNAMENT,PRE
TEST, POST TEST DAN KUNCI
JAWABAN
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Soal game
BIOSKOP VVI
NERACA SALDO PER 31 DESEMBER 2011
No
Akun
100
105
106
120
130
135
150
160
170
200
205
210
300
400
500
505
510
530
540
545
560
565

Nama Akun
Kas
Piutang Usaha
Piutang Bank
Sediaan bahan habis pakai
Asuransi dibayar di muka
Sewa film dibayar di muka
Kendaraan
Gedung
Tanah
Utang Usaha
Utang obligasi
Pendapatan diterima di muka
Modal
Pendapatan jasa
Biaya gaji
Biaya sewa gudang
Biaya listrik dan air
Biaya telpon
Biaya depresiasi kendaraan
Biaya depresiasi gedung
Biaya advertensi
Biaya operasi macam-macam
Jumlah

Debit
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Kredit

3,500,000
1,000,000
50,000,000
1,200,000
3,000,000
4,800,000
10,000,000
20,000,000
23,500,000
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

1,300,000
3,000,000
300,000
200,000
1,000,000
2,000,000
600,000
500,000
125,900,000

15,000,000
75,000,000
1,100,000
25,000,000
9,800,000

Rp 125,900,000
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Informasi Penyesuaian 31 Desember 2011
1. Pendapatan bunga bank sebesar 8% per tahun diterima setiap 1 Mei dan 1
Oktober
2. Setelah dilakukan perhitungan, sediaan bahan habis pakai yang masih tersisa di
gudang Rp 200.000
3. Asuransi dibayar di muka dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2011 dan
diperhitungkan untuk 3 tahun
4. Sewa film dibayarkan pada tanggal 1 agustus 2011 untuk 24 bulan (2 tahun)
5. Depresiasi kendaraan diperhitungkan 10% per tahun
6. Depresiasi bangunan diperhitungkan 5% per tahun
7. Biaya bunga utang obligasi diperhitungkan 4% per tahun dibayar setiap tanggal 1
April dan 1 September
8. Pendapatan diterima dimuka yang belum dipenuhi sebesar Rp 100.000
9. Gaji pegawai bulan desember sebesar Rp 1.000.000 belum dibayar
10. Biaya sewa gudang dibayarkan pada 1 Januari 2011 untuk 14 Bulan

Kunci Jawaban
1. Piutang bunga bank
Rp 1.000.000
Pendapatan bunga
2. Biaya bahan habis pakai
Rp 1.000.000
Sediaan bahan habis pakai
3. Biaya asuransi
Rp 1.000.000
Asuransi dibayar dimuka
4. Biaya sewa film
Rp 1.000.000
Sewa film dibayar dimuka
5. Biaya depresiasi kendaraan
Rp 1.000.000
Akumulasi depresiasi kendaraan
6. Biaya depresiasi bangunan
Rp 1.000.000
Akumulasi depresiasi bangunan
7. Biaya bunga obligasi
Rp 1.000.000
Utang bunga obligasi
8. Pendapatan diterima dimuka
Rp 1.000.000
Pendapatan jasa
9. Biaya gaji pegawai
Rp 1.000.000
Utang gaji
10. Sewa gudang dibayar di muka
Rp 1.000.000
Biaya sewa gudang

Rp 1.000.000
Rp 1.000.000
Rp 1.000.000
Rp 1.000.000
Rp 1.000.000
Rp 1.000.00
Rp 1.000.000
Rp 1.000.000
Rp 1.000.000
Rp 1.000.000
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Soal tournament
PT Jaya Expres
Daftar saldo, per 31 Desember 2011
No
akun

Nama Akun

Debet

101

Kas

Rp 9,900,000.00

102

Kas di Bank

Rp 6,000,000.00

103

Piutang usaha

Rp 3,000,000.00

104

Suplies kantor

Rp 2,700,000.00

105

Asuransi dibayar dimuka

Rp 1,750,000.00

106

Sewa dibayar dimuka

Rp 2,300,000.00

120

Peralatan kantor

Rp15,000,000.00

121

Akumulasi depresiasi peralatan kantor

130

Alat angkutan

131

Kredit

Rp

1,000,000.00

Akumulasi depresiasi alat angkutan

Rp

750,000.00

201

Utang usaha

Rp

7,760,000.00

202

Utang obligasi

Rp

4,200,000.00

204

pendapatan diterima di muka

301

Modal saham

Rp

17,310,000.00

304

Laba ditahan

Rp

2,550,000.00

401

Pendapatan jasa pengiriman

Rp

14,280,000.00

501

Biaya gaji pegawai

Rp 1,200,000.00

502

Biaya bahan habis pakai kantor

Rp

300,000.00

503

Biaya listrik dan air

Rp

750,000.00

504

Biaya kebersihan

Rp

430,000.00

505

Biaya depresiasi peralatan kantor

Rp 1,000,000.00

506

Biaya depresiasi alat pengangkutan

Rp

750,000.00

507

Biaya macam-macam

Rp

470,000.00

509

Biaya bunga obligasi

Rp

200,000.00

Jumlah

Rp53,250,000.00

Rp 7,500,000.00

Rp 6,000,000.00

Rp53,250,000.00
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Informasi penyesuaian:
9. Setelah dilakukan perhitungan secara fisik, suplies kantor yang
masih tersedia digudang adalah sebesar Rp 1.350.000.
10. Gaji karyawan yang belum dibayar bulan desember Rp 800.000.
11. Biaya asuransi yang diperhitungkan untuk tahun 2011 adalah
sebesar Rp 260.000
12. Biaya bunga obligasi 18% per tahun dibayar setiap tanggal 1
april dan 1 oktober.
13. Setelah diperhitungkan biaya sewa tahun 2011 adalah senilai Rp
400.000.
14. Peralatan kantor didpresiasi dengan metode garis lurus dengan
nialai residu Rp 5.000.000 dan umur ekonomis 10 tahun.
15. Alat angkutan didepresiasi 10% per tahun.
16. Pendapatan bunga bank adalah 16% per tahun diterima setiap
tanggal 1 februari dan 1 september.
17. Pendapatan diterima dimuka yang belum terjadi adalah Rp
3.400.000
18. Pajak penghasilan yang masih terhutang adalah Rp 170.000

176
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Kunci Jawaban:
9.

Biaya bahan habis pakai

Rp 1.350.000

Sediaan bahan habis pakai
10.

Biaya gaji karyawan

Rp 1.350.000
Rp 800.000

Utang gaji
11.

Biaya asuransi

Rp 800.000
Rp 260.000

Asuransi dibayar dimuka
12.

Biaya bunga obligasi

Rp 260.000
Rp 189.000

Utang bunga obligasi
13.

Biaya sewa

Rp 189.000
Rp 400.000

Sewa dibayar dimuka
14.

Biaya depresiasi peralatan kantor

Rp 400.000
Rp 1.000.000

Akumulasi depresiasi peralatan kantor
15.

Biaya depresiasi alat angkutan

Rp 750.000

Akumulasi depresiasi alat angkutan
16.

Piutang pendapatan bunga deposito

Rp 750.000

Rp 320.000

Pendapatan bunga deposito
17.

Pendapatan diterima dimuka

Rp 320.000
Rp 2.600.000

Pendapatan jasa
18.

Pajak penghasilan
Utang pajak penghasilan

Rp 1.000.000

Rp 2.600.00
Rp

170.000
Rp

170.00
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Soal pre test-post test
A. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar.
1. Definisikan pegertian jurnal penyesuaian!(skor 5)
2. Jelaskan alasan perlunya dilakukan penyesuaian!(skor 10)
3. Sebutkan objek-objek yang perlu disesuikan!(skor 5)
B. Berikut ini adalah neraca saldo perusahaan jasa service motor yang
dimiliki oleh Tuan Rian. Anda diminta untuk membukukan informasi
penyesuaian yang ada.
Neraca Saldo
Service Motor Rian
Per 31 Desember 2011
No
111
112
114
121
123
125
130
140
150
155
156
200
203
207
300
301
400
501
503
510
511
521

Nama akun
Kas
Kas di Bank
Piutang usaha
Sewa dibayar di muka
Iklan dibayar di muka
Asuransi dibayar di muka
Perlengkapan
Peralatan service
Kendaraan
Mesin
Gedung
Utang usaha
Utang obligasi
Pendapatan diterima di muka
Modal Rian
Prive
Pendapatan service
Biaya gaji
Biaya listrik dan air
Biaya asuransi
Biaya kebersihan dan keamanan
Biaya lain-lain

Debit
Rp 8,205,000.00
Rp 4,000,000.00
Rp 2,500,000.00
Rp
600,000.00
Rp
150,000.00
Rp
400,000.00
Rp
200,000.00
Rp
300,000.00
Rp 12,000,000.00
Rp 6,000,000.00
Rp 40,000,000.00

Jumlah

Rp 81,055,000.00

Kredit

Rp 6,800,000.00
Rp 11,400,000.00
Rp 7,600,000.00
Rp 24,670,000.00
Rp

200,000.00
Rp 30,585,000.00

Rp 5,000,000.00
Rp
400,000.00
Rp
150,000.00
Rp
500,000.00
Rp
450,000.00
Rp 81,055,000.00
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Informasi Penyesuaian :
1. Setelah dilakukan perhitungan fisik, perlengkapan yang masih tersisa di
gudang senilai Rp 50.000
2. Mesin yang digunakan disusutkan Rp 500.000 per tahun
3. Perusahaan masih harus membayar gaji karyawan untuk tahun 2011 Rp
2.500.000
4. Biaya sewa yang dibayarkan pada tanggal 1 Maret 2011 diperhitungkan
untuk 3 tahun
5. Biaya asuransi untuk tahun ini senilai Rp 100.000
6. Gedung diperkirakan memiliki umur ekonomis 20 tahun tanpa nilai
residu
7. Pendapatan diterima di muka yang masih belum terjadi Rp 4.000.000
8. Kendaraan didepresiasi 10% per tahun
9. Biaya kebersihan dan keamanan yang masih terutang Rp 200.000
10. Depresiasi peralatan service diperhitungkan Rp 50.000 per tahun
11. Biaya listri dan air yang belum dibayar senilai Rp 250.000
12. Pajak penghasilan untuk tahun ini Rp 40.000
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Kunci Jawaban
1. Pengertian

penyesuaian

adalah

pencatatan

atau

pengakuan

(penjurnalan dan pengakunan) data-data transaksi tertentu pada akhir
periode sehingga jumlah Rupiah yang terdapat dalam setiap akun
sesuai dengan kenyataan pada akhir periode tersebut dan statement
keuangan yang dihasilkan menggambarkan keadaan yang senyatanya
pada tanggal statement (neraca).
2. Alasan perlunya dilakukan penyesuaian:
a. Kepraktisan
Dalam hal tertentu tidaklah praktis untuk mencatat suatu transaksi
setiap kali terjadi transaksi tersebut hanya menyangkut jumlah
rupiah yang kecil dan berkali-kali terjadi.
b. Alokasi periodik
Dalam hal tertentu pencatatan biaya tertentu baru dapat dilakukan
pada akhir periode karena jumlahnya tergantung pada pemakaian
selama satu periode.
c. Akuntansi menganut asas akrual
Akibat konsep dsar penandingan (matching concept) akuntansi
menandingkan pendapatan periode tertentu dengan biaya yang
dianggap menghasilkan pendapatan periode tersebut.
3. Objek penyesuaian
a. Sediaan bahan habis pakai dan semacamnya yang masih tersisa.
b. Depresiasi fasilitas fisik ( aset tetap berwujud)
c. Pengeluaran yang belum menjadi biaya
d. Biaya yang pengeluaran atau pembayarannya belum terjadi
e. Penerimaan yang belum dapat diakui sebagai pendapatan
f. Pendapatan yang pembayarannya belum diterima.
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Ayat penyesuaian:
1 Biaya perlengkapan
Perlengkapan
2 Biaya penyusutan mesin
Akumulasi penyusutan mesin
3 Biaya gaji
Utang biaya gaji
4 Biaya iklan
Iklan dibayar di muka
5 Biaya sewa
Sewa dibayar di muka
6 Biaya asuransi
Asuransi dibayar di muka
7 Biaya depresiasi gedung
Akumulasi depresiasi gedung
8 Biaya depresiasi kendaraan
Akumulasi depresiasi kendaraan
9 Biaya kebersihan dan keamanan
Utang biaya kebersihan dan keamanan
10 Biaya depresiasi peralatan service
Akumulasi depresiasi peralan service
11 Biaya listrik dan air
Utang biaya listrik dan air
12 Pajak penghasilan
Utang pajak penghasilan

Rp
Rp

Debit
150,000.00

Kredit
Rp

150,000.00

Rp

500,000.00

500,000.00

Rp 2,500,000.00
Rp 2,500,000.00
Rp

75,000.00

Rp

200,000.00

Rp

Rp

75,000.00

Rp

200,000.00

Rp

100,000.00

100,000.00

Rp 2,000,000.00
Rp 2,000,000.00
Rp 1,200,000.00
Rp 1,200,000.00
Rp 1,250,000.00
Rp 1,250,000.00
Rp
Rp
Rp

50,000.00
Rp

50,000.00

Rp

250,000.00

Rp

40,000.00

250,000.00
40,000.00
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TABULASI DATA KEAKTIFAN
BELAJAR DAN NILAI PRE TEST

POST TEST

182

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
183

Kuisioner sebelum
Butir Pernyataan

No.Res
1
2
3
4
2
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
4
4
3
2
3
3
3
2
3
2
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
3
3
3
2
3
3
2
1
2
3
2
2
2
4
3
4
2
3
2
3
2
2

3
2
3
3
3
2
4
3
2
2
3
3
2
4
4
4
2
3
4
2
1
4
2
4

4
3
4
3
3
1
2
3
3
2
3
3
2
2
4
4
4
2
2
2
2
4
2
3

5
1
2
3
2
2
4
2
3
1
2
2
2
2
2
4
4
3
4
2
2
4
1
3

6
2
3
3
3
2
4
4
2
2
3
2
2
3
4
3
4
4
4
3
1
4
2
3

7
2
4
2
3
1
3
4
2
2
3
3
2
4
4
1
4
4
4
3
2
4
2
4

8
1
4
2
3
3
4
4
3
3
3
3
2
3
4
4
4
3
4
3
1
4
1
4

9
2
4
4
3
2
3
3
4
2
3
4
2
3
3
4
3
2
4
3
3
4
2
4

10
2
4
4
3
3
3
3
2
1
2
2
2
2
3
4
3
3
4
2
1
3
1
2

11
2
4
2
3
2
4
3
3
2
3
3
3
3
2
4
3
4
4
3
2
4
2
2

12
2
4
4
3
3
4
3
3
2
3
2
3
3
3
4
2
4
4
3
2
4
3
4

13
3
4
3
3
2
4
4
3
2
4
2
1
4
3
4
3
4
4
3
4
3
3
2

14
2
3
4
2
1
4
3
3
2
4
4
2
3
3
2
4
3
1
4
2
4
1
2

15
1
3
2
2
2
4
2
1
2
3
3
3
2
2
3
3
3
2
3
2
3
2
2

16
2
3
2
4
2
3
4
1
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
3
1
3
1
2

17
2
3
4
3
4
4
3
4
3
3
3
2
3
2
4
4
4
4
3
3
4
3
3

18
4
4
3
3
1
4
3
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
4
4
4
3

19
2
2
3
1
2
2
2
1
2
2
2
2
2
3
4
2
3
2
2
2
2
2
2

20
3
2
2
2
4
2
3
3
2
3
3
3
4
2
4
2
3
1
3
3
4
2
4

No.Res

Pra
penelitian

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

42
67
60
55
43
68
62
51
41
58
55
46
57
59
72
63
65
63
56
43
72
41
58
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SETELAH PENERAPAN TGT
Item Pernyataan

No. Res
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
4
3
4
3
3
4
4
4
3
3
2
3
3
4
4
4
2
4
3
2
4
4
3

2
4
2
4
3
3
3
4
4
3
3
3
2
2
4
4
3
4
4
3
3
4
4
2

3
3
4
4
3
3
4
3
4
3
3
3
3
3
4
4
2
3
4
2
3
3
4
4

4
3
4
3
3
3
4
3
2
3
4
4
3
3
3
4
3
3
4
2
3
3
4
3

5
3
2
4
3
3
2
2
2
3
2
2
2
2
3
4
4
2
3
2
3
4
3
3

6
3
4
3
3
3
3
2
3
3
2
3
2
3
3
1
3
3
3
4
3
3
4
2

7
4
4
4
3
2
3
4
3
3
2
3
3
2
4
1
4
4
4
4
3
3
4
3

8
3
4
3
4
2
4
3
3
3
3
3
3
2
4
1
3
4
4
4
2
4
4
3

9
4
4
1
4
3
3
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
3
4
2
4
3

10
4
3
4
3
3
4
4
4
2
3
2
3
3
4
4
3
4
4
2
4
4
3
2

11
4
2
4
3
3
4
4
4
4
2
3
3
3
3
4
4
3
4
3
3
2
4
2

12
4
4
2
3
3
4
4
4
3
3
3
3
4
4
4
2
3
4
4
3
2
4
3

13
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
2

Sesudah penelitian
14
4
2
2
2
3
4
4
4
4
2
3
3
3
4
2
4
4
4
3
3
1
4
3

15
4
3
1
4
3
3
4
4
4
2
3
2
2
3
3
3
3
4
2
2
3
3
4

16
4
2
4
3
1
3
3
3
3
3
3
4
2
2
3
3
2
2
4
4
3
3
1

17
3
2
1
4
3
3
4
4
4
3
2
4
3
4
2
3
4
4
4
3
3
4
4

18
4
3
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3

19
3
4
3
4
2
4
3
2
4
2
2
1
2
2
1
4
3
3
3
1
3
2
2

20
4
3
3
2
3
3
4
4
4
1
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
4
4
3

73
63
61
65
56
69
71
70
67
54
57
58
54
70
61
67
66
73
62
59
61
74
55
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Daftar Nilai Pre Test dan Post Test

Nama Siswa

Nilai
pre test

Ketuntasan
Ya

Ketuntasan

Tidak

Nilai
Post test

Ya
√

ABDUR ROKHMAN WIJAYA

42

√

76

ARCHIMI WIMA MUHAMMAD

38

√

64

DEAYU SAVITRI

54

√

81

Tidak
√

√

DELLA YOGAWATI

44

√

83

√

FAISAL ISNAN HADI

36

√

76

√

FIRTYA MAHA PUTRI

44

√

93

√

FUNGKY TRI NUGROHO

34

√

69

GHASSAN BENA BUDIAWAN

48

√

92

√

GITA CHANDRA RAMADHAN

36

√

77

√

HANNA YUSTI FADHILA

38

√

56

HILDA FARADINA

42

√

76

√

MARADINI MUTIARA HAPSARI

48

√

96

√

MIRANDI MAYAMORISCA ARDY
MUHAMMAD YUNUS KUSUMA
YUDHA

48

√

82

√

48

√

75

√

NUR RAKHMA HALIDA

38

√

73

OLGA MAYA PUSPITA S.

48

√

96

QURROTA AYUN RITA RETNANI

30

√

69

RAHMAWATI DESI ARIANI

38

√

75

√

√

√

OKKY AUDINA SAFIRANI

RM. INDRO JATI PURNOMO

√

√
√
√
√

ROSYID YANUARTHA

40

√

78

SAPTA HAMDALLAH PUTRA

26

√

60

SARI CAHYANING TYAS

30

√

78

SATRIA HANGGARA SAKTI

36

√

69

WINDU HARIMIKA
JUMLAH

34
920

√

76
1770

√
√
√
√
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Hasil Observasi Sebelum
Penerapan TGT
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LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN GURU
(Catatan Anekdotal)
Nama pengamat

: Margretta Weni

Tanggal dan waktu observasi

: Sabtu, 14 Januari 2012 jam ke 5

Lamanya observasi

: 45 menit (1 jam pelajaran)

Orang dan atau peristiwa yang diamati

: Sriyati, S. E

Tingkat kelas (semester) dan atau subyek

: XI IPS 4, Semester 2

Hasil Obervasi Kegiatan Guru dalam Proses Pembelajaran
No
1

Deskripsi
Ya
Guru menggunakan metode
belajar yang bervariasi

2
3

Guru memberikan tugas
Guru memunculkan rasa
ingin tahu
Guru
menggunakan
simulasi dan permainan
Guru meminta siswa untuk
mengerjakan
tugas
di
depan kelas
Guru berinteraksi dengan
siswa

4
5
6

Tidak
√

Keterangan
Selama pembelajaran
guru
menggunakan
metode ceramah

√
√
√
√
√

Guru
memberi
pengarahan
kepada
siswa
yang
mengerjakan soal di
white board
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Pada awal kegiatan pembelajaran guru memasuki ruangan kelas,
mengucapkan salam, dan memeriksa kesiapan siswa. Setelah itu guru melakukan
presensi terhadap siswa satu per satu. Setelah presensi, guru menyampaikan
tujuan pembelajaran yang akan dicapai, kemudian guru mengulas kembali materi
sebelumnya dan mengkaitkannya dengan materi yang akan disampaikan pada hari
itu dengan cara guru bertanya jawab dengan siswa. Hal ini dilakukan oleh guru
dengan tujuan untuk mengingatkan kembali pembelajaran yang telah lalu dan juga
merangsang perhatian siswa untuk memasuki materi yang akan dipelajari.
Selanjutnya guru masuk ke dalam materi pembelajaran tentang pencatatan
transaksi/dokumen ke dalam jurnal umum dengan mengguanakan model ceramah
dan tanya jawab. Selesai menyampaikan materi pembelajaran, guru membahas
pekerjaan rumah yang telah diberikan kepada para siswa pada pertemuan
sebelumnya. Pekerjaan rumah tersebut dibahas dengan meminta siswa satu per
satu secara bergantian untuk maju ke depan kelas mengerjakan soal-soal latihan di
white board, kemudian guru bersama siswa membahas pekerjaan yang telah
selesai dikerjakan siswa. Selama proses pembahasan ini, guru memberikan
pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk merangsang pengetahuan mereka.
Namun hanya ada beberapa siswa yang mau menjawab pertanyaan guru. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa guru kurang memotivasi siswa pada saat proses
pembelajaran berlangsung sehingga ada beberapa siswa yang terlihat bosan.
Cukup banyak dari mereka yang bermain HP, menggambar, pergi ke luar kelas,
ngobrol dengan siswa lain, bermain laptop dan tidur-tiduran di dalam kelas. Guru
memang telah berusaha menegur siswa yang ramai dan mengaktifkan siswa
dengan cara memberi tambahan nilai (point) bagi siswa yang maju mengerjakan,
namun karena proses pembelajaran yang cenderung monoton, sebatas
menggunakan model ceramah, tanya jawab, dan latihan soal, menyebabkan siswa
memiliki motivasi dan keaktifan belajar yang rendah dalam mengikuti proses
pembelajaran.
Yogyakarta, 14 Januari 2012
Guru

Peneliti

Sriyati, S. E

Margretta Weni
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LEMBAR OBSERVASI KONDISI KELAS
(Catatan Anekdotal)

Nama pengamat

: Margetta Weni

Tanggal dan waktu observasi

: Sabtu, 14 Januari 2012 jam ke 5

Lamanya observasi

: 45 menit (1 jam pelajaran)

Orang dan atau peristiwa yang diamati

: Pengamatan Kondisi Kelas

Tingkat kelas (semester) dan atau subyek

: XI IPS 4, Semester 2

Hasil Observasi
Kondisi Kelas dalam Proses Pembelajaran
No

Deskripsi

Ya

Fasilitas di dalam kelas
mendukung
proses
pembelajaran
Kondisi kelas mendukung
proses pembelajaran
Siswa membuat
keributan/kegaduhan

√

4

Siswa mengerjakan latihan soal

√

5

Siswa aktif bertanya pada guru
jika mengalami kesulitan
Guru memberikan penghargaan
verbal dan non verbal
Adanya kegiatan yang menarik
dalam proses pembelajaran
Adanya sumber belajar dalam
kelas yang mendukung proses
pembelajaran

√

1
2
3

6
7
8

Tidak

Keterangan
White board, viewer,
meja dan kursi yang
cukup
Bersih dan rapi

√
√

Pertengahan
pelajaran
siswa
merasa bosan dan
membuat kegaduhan
Hanya sebagian kecil
siswa yang bertanya
√
√
√

Sumber
belajar
berada
di
perpustakaan
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Secara fisik ruang kelas XI IPS 4 cukup memadai dan nyaman untuk
proses belajar mengajar. Fasilitas yang disediakan di kelas tersebut adalah 1 white
board, 1 meja guru, 1 kursi guru, 24 kursi siswa, 24 meja siswa, 1 papan
pengumuman, 1 viewer, dan 2 air condition . Selain itu, di dalam kelas juga
disediakan buku untuk mencatat kemajuan kelas. Suasana kelas pada awal
pembelajaran cukup kondusif. Mereka sungguh sangat terbantu dalam belajar
dengan suasana kelas yang kondusif. Namun siswa kadang juga merasakan
suasana kelas kurang kondusif, tetapi secara umum bisa dikatakan bahwa para
siswa merasa mampu menyerap pelajaran dengan baik. Hal ini terlihat bahwa
hampir seluruh siswa sudah siap dan nyaman mengikuti pembelajaran. Suasana
kelas pada awal pembelajaran masih cukup kondusif, terlihat hampir seluruh
siswa sudah siap mengikuti pembelajaran. Hanya saja setelah guru meminta siswa
mengerjakan soal tentang jurnal umum ada beberapa siswa yang bersikap acuh tak
acuh, sehingga suasana kelas menjadi agak gaduh karena ada beberapa siswa yang
justru asik berbicara dengan teman-teman di dekatnya di luar materi
pembelajaran, kelas menjadi semakin tidak terkondisikan dengan baik meskipun
guru telah memberikan teguran kepada siswa

Yogyakarta, 14 Januari 2012
Guru

Sriyati, S. E

Peneliti

Margretta Weni
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LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN SISWA
(Catatan Anekdotal)
Nama pengamat

: Margretta Weni

Tanggal dan waktu observasi

: Sabtu, 14 Januari 2012 jam ke 5

Lamanya observasi

: 45 menit (1 jam pelajaran)

Orang dan atau peristiwa yang diamati

: Pengamatan Siswa

Tingkat kelas (semester) dan atau subyek

: XI IPS 4, Semester 2

Hasil Observasi
Kegiatan/Aktivitas Siswa dalam Proses Pembelajaran
No
1
2

Butir-Butir Sasaran

Ya

Siswa siap mengikuti proses
pembelajaran
Siswa memperhatikan penjelasan
guru

√

Siswa menanggapi pembahasan
pembelajaran

4
5

Siswa mencatat hah-hal penting
Siswa mengerjakan tugas/latihan
soal dengan baik
Siswa mendapat teguran dari guru

√
√

7

Ada persaingan yang sehat dari
diri siswa

√

8

Siswa
aktif
pembelajaran

9
10

Siswa menjawab pertanyaan guru
Siswa mendapat penghargaan dari
guru baik verbal maupun non
verbal

dalam

√

√

proses

Keterangan
Alat tulis

√

3

6

Tidak

√
√
√

Sebagian
besar
siswa
kurang
memperhatikan
Siswa
terlihat
pasif dan kurang
memiliki motivasi
belajar

Guru membiarkan
siswa yang rebut
Beberapa siswa
memiliki
semangat bersaing
Hanya
ada
beberapa
siswa
yang aktif
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Sebelum memasuki pembelajaran, siswa terlebih dahulu mempersiapkan
diri untuk mengikuti pembelajaran. Setelah semua siswa mempersiapkan diri,
guru memulai membuka pembelajaran dengan menyampaikan materi yang akan
dipelajari pada hari itu, siswa menyimak penjelasan guru tentang materi yang
diajarkan. Pada saat penjelasan materi, ada yang memang mendengarkan
penjelasan dengan baik dan adapula yang kurang fokus terhadap materi yang
diajarkan, misalnya terdapat beberpa siswa yang sibuk dengan kegiatannya
sendiri, ngobrol dengan temannya, main handphone, dll. Disini terlihat jelas
bahwa siswa merasa jenuh dengan proses pembelajaran dengan menggunakan
model yang digunakan guru dalam pembelajaran. Pada pertengahan pembelajaran,
guru meminta siswa untuk mengerjakan soal-soal latihan dan membahas PR yang
telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Satu per satu siswa yang ditunjuk
oleh guru secara bergantian maju ke depan untuk menuliskan jawaban atas
pekerjaan rumah mereka dan kemudian dicocokkan. Tetapi tidak semua siswa
menanggapi dengan antusias jawaban siswa atas soal yang dituliskan teman
mereka di white board. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak memiliki
hasrat dan kebutuhan akan belajar. Peneliti menduga kondisi seperti ini
dikarenakan siswa merasa bosan dengan kegiatan rutin mengerjakan soal-soal
latihan, dengan kata lain tidak ada kegiatan yang menarik selama proses
pembelajaran.

Yogyakarta, 14 Januari 2012
Guru

Sriyati, S. E

Peneliti

Margretta Weni
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Hasil Observasi Saat Penerapan
TGT

193

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

194

LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN GURU
(Catatan Anekdotal)
Nama pengamat

: Margretta Weni

Tanggal dan waktu observasi

: Sabtu, 20 Januari 2012 jam ke 2-3

Lamanya observasi

: 90 menit (2 jam pelajaran)

Orang dan atau peristiwa yang diamati

: Sriyati, S. E

Tingkat kelas (semester) dan atau subyek

: XI IPS 4, Semester 2

Aktivitas Guru selama Menerapkan Metode
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT
No

Deskripsi

Ya

1

Guru memberikan dorongan bagi siswa √
untuk lebih aktif berperan dalam metode
pembelajaran kooperatif tipe TGT

2

Guru memotivasi siswa agar terlibat aktif √
dalam kegiatan diskusi kelompok

3

Guru membantu dan mengarahkan siswa √
dalam pengerjaan lembar kegiatan

4

Guru memberikan dorongan bagi siswa √
untuk bekerja sama dengan baik dalam
kelompok.

5

Guru memberikan pengembangan bagi √
kelompok yang memiliki skor terbaik

6

Guru memberikan kesempatan bagi siswa √
untuk menentukan peran masing-masing
anggota dalam kelompok.

Tidak

Catatan
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Pada kegiatan pra pembelajaran guru telah melaksanakan pemeriksaan
kelas, media pembelajaran, dan memeriksa kesiapan siswa. Hal ini dilakukan guru
agar dalam proses pembelajaran berlangsung dengan baik tanpa adanya hambatan.
Setelah siswa masuk dalam kelompok,
pembelajaran

berdasarkan

metode

TGT.

guru menjelaskan tentang alur
Selama

proses

pembelajaran

berlangsung, guru melaksanakan pembelajaran secara runtut, terkoordinasi, dan
bersifat kontekstual sehingga proses pembelajaran berlangsung sesuai dengan
waktu yang telah dialokasikan. Guru juga dapat menumbuhkan partisipasi siswa
dan menunjukkan respons positif terhadap partisipasi siswa tersebut sehingga
siswa menjadi lebih antusias dalam proses pembelajaran. Selama diskusi
kelompok berlangsung, guru selalu berinteraksi dengan siswa dari satu kelompok
ke kelompok lain, dan memberikan dorongan bagi siswa untuk bekerja sama
dengan baik dalam kelompok. Pada kegiatan akhir, guru mengajak siswa
melakukan refleksi melalui lembar refleksi dan menyimpulkan proses
pembelajaran.

Yogyakarta, 20 Januari 2012
Guru

Sriyati, S. E

Peneliti

Margretta Weni
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LEMBAR OBSERVASI KONDISI KELAS
(Catatan Anekdotal)
Nama pengamat

: Margretta Weni

Tanggal dan waktu observasi

: Sabtu, 20 Januari 2012 jam ke 2-3

Lamanya observasi

: 90 menit (2 jam pelajaran)

Orang dan atau peristiwa yang diamati

: Sriyati, S. E

Tingkat kelas (semester) dan atau subyek

: XI IPS 4, Semester 2

Lembar Observasi Kelas selama Menerapkan Metode
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT
No
1

Deskripsi
Kelas terdiri dari beberapa individu
yang berbeda dalam hal kemampuan
belajar.
Siswa menaati aturan-aturan yang ada di
dalam pembelajaran.
Siswa membentuk kelompok-kelompok
tertentu di dalam kelas.

Ya
√

4

Buku-buku dan fasilitas pembelajaran
mudah ditemukan dalam lingkungan
siswa.

√

5

Ruang kelas tertata dengan bersih dan
rapi.
Lingkungan kelas kondusif untuk
pembelajaran.
Aktifitas di kelompok kurang baik
karena ada siswa yang tidak memainkan
perannya dengan baik.
Siswa kurang mampu untuk membagi
peran di dalam kelompok.
Siswa tidak mampu memanfaatkan
waktu dengan baik di dalam kegiatan
pembelajaran dengan metode kooperatif
tipe TGT

√

2
3

6
7
8
9

10

Siswa kurang mengenal teman satu
kelasnya.

Tidak Catatan

√
√

Siswa
masih
memilih-milih
teman
Buku-buku
pelajaran
tersedia
di
perpustakaan

√
√
√
√

Beberapa siswa
belum
bisa
memanfaatkan
waktu
dengan
baik.
√
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kondisi kelas berjalan dengan baik
selama
pembelajaran
dengan
menggunakan metode kooperatif tipe
TGT dengan baik.
Beberapa
siswa
menolak
untuk
bergabung dengan siswa yang lain di
kelas itu
Siswa-siswa tertentu nampaknya tidak
menghargai siswa-siswa lainnya
Beberapa siswa dalam kelas lebih
diandalkan daripada yang lainnya
Hampir semua siswa menganggap
materi pelajaran mudah
Kerja sama dalam kelas sering macet
karena ada siswa yang malas
Kelas ini terorganisasi dengan baik dan
efisien
Para siswa memperlihatkan kepedulian
yang sama untuk keberhasilan kelas
Setiap
anggota
kelas
diberi
keistimewaan yang sama
Para
siswa
bersaing
untuk
menunjukkkan siapa yang melakukan
pekerjaan yang paling baik
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√

√
√
√
√
√

Kerja
sama
berjalan dengan
baik.

√
√
√
√

Kondisi kelas selama proses pembelajaran dengan menggunakan metode
TGT berlangsung. Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa fasilitas yang ada di
dalam kelas dapat mendukung proses pembelajaran, ruangan tertata rapi dan
bersih, kondisi kelas berjalan dengan baik selama pembelajaran dengan
menggunakan metode kooperatif tipe TGT
Yogyakarta, 20 Januari 2012
Guru

Sriyati, S. E

Peneliti

Margretta Weni
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LEMBAR OBSERVASI PENGAMATAN SISWA
(Catatan Anekdotal)
Nama pengamat

: Margretta Weni

Tanggal dan waktu observasi

: Sabtu, 20 Januari 2012 jam ke 2-3

Lamanya observasi

: 90 menit (2 jam pelajaran)

Orang dan atau peristiwa yang diamati

: Sriyati, S. E

Tingkat kelas (semester) dan atau subyek

: XI IPS 4, Semester 2

Lembar Observasi Siswa selama Penerapan Metode
Pembelajaran Kooperatif Tipe TGT
No

Elemen yang dinilai

1

Siswa
siap
mengikuti
pelajaran
Siswa mengerjakan tugas
yang diberikan
selama
kegiatan
pembelajaran
dengan menggunakan metode
kooperatif tipe TGT dengan
baik.
Siswa berinteraksi dengan
baik
selama
kegiatan
pembelajaran
dengan
menggunakan
metode
kooperatif
tipe
TGT
berlangsung.
Perhatian di arahkan pada
materi diskusi
Siswa membagikan materi
yang di pelajari kepada
anggota kelompok
Mendengarkan
penjelasan
teman
Mencatat
hal-hal
yang
penting
Antusias
Mengajukan
pertanyaan
kepada guru/teman
Menjawab pertanyaan

2

3

4
5.
6
7
8
9
10

Ya

Tidak Catatan

√
√

√

√
√
√
√
√
√
√

Siswa mencatat saat
guru menjelaskan
Siswa lebih banyak
bertanya kepada teman

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Siswa

telah

mampu

melaksanakan

proses

pembelajaran
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dengan

menggunakan TGT secara runtut dan baik. Walaupun ada beberapa siswa yang
kelihatan tidak memiliki semangat untuk mengikuti pelajaran ini, karena situasi
dari dalam pribadi dan lingkungan sekolah yang kurang kondusif. Sebelum
memulai pembelajaran siswa menyiapkan alat tulis yang akan digunakan dalam
proses pembelajaran. Pada kegiatan inti, setelah siswa masuk dalam kelompok
yang sudah di tentukan sebelumnya, siswa mendengarkan penjelasan guru tentang
tugas dan langkah-langkah pembelajaran dengan menggunakan metode TGT.
Seluruh siswa terlihat sangat antusias mendengarkan penjelasan langkah-langkah
pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Siswa pun mempraktikkan alur
pembelajaran dengan menggunakan metode TGT dengan baik. Pada awal
penerapan metode TGT, siswa mengalami kebingungan terhadap alur metode
TGT sehingga masih ada beberapa siswa yang mengajukan pertanyaan kepada
guru maupun bertanya kepada teman satu kelompok sehingga suasana kelas
menjadi agak gaduh. Tetapi keadaan tersebut tidak berlangsung lama karena guru
memberi arahan dan waktu kepada siswa untuk memahami alur kegiatan
pembelajaran dengan menggunakan metode TGT.

Yogyakarta, 20 Januari 2012
Guru

Sriyati, S. E

Peneliti

Margretta Weni
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Uang Investasi
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Hasil Skor Kelompok (game dan
tournament)
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Keterangan

203

SKOR
Kel I

Kel II

Kel III

Kel IV

Kel V

AKTIVA

MODAL

HUTANG

PENDAPATAN

BIAYA

6000

7000

6000

8000

4000

Soal 1

20000

20000

Soal 2

20000

20000

Games
Turnamen:

5000
20000

Soal 3

20000

20000

20000

Soal 4
Soal 5

20000

Soal 6

5000

5000

Soal 7

20000

20000

10000

Soal 8
Soal 9

10000

Soal 10

20000

20000

71.000

67.000

46.000

93.000

49.000

II

III

V

I

IV

TOTAL
SKOR GAME DAN
TOURNAMENT
JUARA

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Refleksi Guru
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Refleksi Siswa
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Jawaban pre test dan post test

212

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

213

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

214

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

215

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

216

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

217

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

218

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

219

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

220

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

221

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

222

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

223

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

224

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

225

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

226

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

227

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

228

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

229

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

230

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

231

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

232

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

233

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

234

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Output Analisis Validitas dan
Reliabilitas
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Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
100.0
.0
100.0

61
0
61

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha
.849

Cronbach's
Alpha Based
on
Standardized
Items
.851

N of Items
20

Item Statistics
butir_1
butir_2
Butir_3
butir_4
butir_5
butir_6
butir_7
butir_8
butir_9
butir_10
butir_11
butir_12
butir_13
butir_14
butir_15
butir_16
butir_17
butir_18
butir_19
butir_20

Mean
3.23
3.16
3.59
2.97
2.77
2.98
3.38
3.25
3.41
3.05
3.30
3.33
2.82
3.25
2.98
3.23
3.28
3.59
2.31
3.38

Std. Deviation
.589
.610
.559
.682
.668
.591
.522
.596
.668
.644
.641
.676
.827
.596
.591
.589
.710
.559
.696
.522

N
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
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Item-Total Statistics

butir_1
butir_2
Butir_3
butir_4
butir_5
butir_6
butir_7
butir_8
butir_9
butir_10
butir_11
butir_12
butir_13
butir_14
butir_15
butir_16
butir_17
butir_18
butir_19
butir_20

Scale Mean if
Item Deleted
60.08
60.15
59.72
60.34
60.54
60.33
59.93
60.07
59.90
60.26
60.02
59.98
60.49
60.02
60.33
60.03
60.03
59.72
61.00
59.97

Scale
Variance if
Item Deleted
37.743
37.828
36.971
36.596
37.152
37.424
37.496
37.262
37.357
36.730
36.116
35.950
35.521
37.416
37.424
37.899
35.232
36.971
37.167
37.332

Corrected
Item-Total
Correlation
.354
.326
.495
.435
.354
.398
.451
.417
.349
.450
.535
.523
.451
.428
.398
.360
.583
.495
.353
.488

Squared
Multiple
Correlation
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Scale Statistics
Mean
63.31

Variance
40.651

Std. Deviation
6.376

N of Items
20

Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
.845
.847
.840
.842
.845
.844
.842
.843
.846
.841
.838
.838
.842
.843
.844
.845
.835
.840
.846
.841
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