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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh pembelajaran 

Pendekatan Ketrampilanterhadap hasil belajar Akutansi. Serta untuk mengetahui 

seberapa jauh pemahaman dan penguasaan mata pelajaran Akutansi setelah 

diterapkannya pembelajaran Pendekatan Ketrampilan Proses. 

Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini dimulai sejak Februari hingga 

April 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) 

sebanyak tiga putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan, 

kegiatan dan pengamatan, refleksi, dan refisi. Sasaran penelitian ini adalah siswa 

Kelas XI. Data yang diperoleh berupa hasil tes formatif, lembar observasi 

kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analis didapatkan bahwa prestasi belajar 

siswa mengalami peningkatan dari siklus I sampai siklus III yaitu, siklus I (71%), 

siklus II (80%), siklus III (95%). Simpulan dari penelitian ini adalah metode 

Pendekatan Ketrampilandapat berpengaruh positif terhadap motivasi belajar 

Siswa kelas XI, serta model pembelajaran ini dapat digunakan sebagai salah satu 

alternative Akutansi. 

 

Kata Kunci: Pendekatan, Ketrampilan, Proses 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Salah satu metode pengajaran yang bisa membuat anak bisa dan harus 

mengingat kembali materi pelajaran yang telah mereka terima adalah cara belajar 

aktif model pembelajaran meninjau ulang kesulitan pada materi pelajaran. 

Belajar memerlukan keterlibatan mental dan kerja siswa sendiri. Penjelasan 

dan pemeragaan semata tidak akan membuahkan hasil belajar yang langgeng. 

Yang bisa membuahkan hasil belajar yang langgeng hanyalah kegiatan belajar 

aktif.  

Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai 

tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu 

terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi karena siswa 

memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan sekitar. Lingkungan yang dipelajari 
oleh siswa berupa keadaan alam, benda-benda, hewan, tumbuhan dan manusia atau 

hal-hal yang dijadikan bahan belajar. 
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Tindakan belajar tentang suatu hal tersebut tampak sebagai perilaku belajar 

yang tampak dari luar. secara legal di sekolah. Tujuan kurikulum sekolah tersebut 

dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional yang terumus di dalam Undang-

Undang Pendidikan yang berlaku. Acuan pada kurikulum yang berlaku tersebut, 

berarti juga mengaitkan pada bahan belajar yang harus diajarkan oleh guru. bahan 

belajar tersebut ditentukan oleh ahli kurikulum. 

Secara ideal pembelajaran Akutansi di SD/MI bertujuan untuk melatih siswa 

memiliki sikap ilmiah. Hal itu dapat dilakukan jika siswa mengalami langsung 

untuk memahami tentang dirinya sendiri dan alam lingkungannya. Jika anak 

terbiasa sejak dini memiliki jiwa peneliti tentang alam sekitarnya, maka ia dapat 

menemukan sendiri prinsip-prinsip, teori-teori, konsep dan fakta-fakta. Hal itu 

semua dapat terwujud jika guru menerapkan Pendekatan Keterampilan Proses. 

Pelaksanaan PKP belum dapat dilaksanakan secara baik. Karena dalam 

penerapannya banyak membutuhkan alat peraga dan KIT Akutansi untuk 

melakukan percobaan dalam proses penemuan tersebut. 

Siswa dalam pembelajaran kurang bersemangat, karena aktivitasnya sangat 

terbatas dikarenakan penggunaan metode oleh guru. Siswa tidak diberi kesempatan 

untuk aktif baik secara fisik dan emosionalnya. Ini berakibat pengetahuan yang 

diperolehnya hanya berasal dari guru dan buku yang dibacanya. Potensi anak tidak 

bisa berkembang secara optimal. Padahal sebenarnya setiap siswa memiliki 

potensi yang besar apabila potensi itu dikembangkan dengan diberi kesempatan 

untuk mengembangkan potensi melalui aktifitas yang dirancang oleh Guru. 

Penggunaan alat peraga, media pembelajaran dan KIT Akutansi belum 

dimanfaatkan secara optimal. Sebenarnya sekolah memiliki hal tersebut secara 

cukup. Kadang-kadang sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah dan Guru enggan 

untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan KIT tersebut. Alasanya 

bermacam-macam anatara lain: memakan waktu yang lama, mengejar materi yang 

harus disampaikan belum selesai, atau bahkan beralasan banyak memerlukan dana 

untuk biaya operasional yang banyak. 

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut di atas maka dalam 

penelitian ini penulis mengambil judul “Penerapan Pendekatan Keterampilan 

Proses Dalam Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Akutansi materi Jurnal 

Penyesuaian Pada Siswa Kelas XI SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara Tahun 

Pelajaran 2017/2018”. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka masalah yang timbul dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah tingkat penguasaan materi pelajaran Akutansi siswa Kelas XI 

tahun pelajaran 2017/2018?  

2. Seberapa jauh tingkat penguasaan materi pelajaran Akutansi yang telah 

diterima siswa dalam menghadapi ujian akhir?  

3. Bagaimanakah pengaruh metode belajar aktif model Ketrampilan proses dalam 
mengingatkan kembali materi pelajaran Akutansi yang telah dipelajari pada 

siswa Kelas XI tahun pelajaran 2017/2018? 
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Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui tingkat pengusasaan materi pelajaran Akutansi yang telah dipelajari 

pada siswa Kelas XI tahun pelajaran 2017/2018. 

2. Mengetahui seberapa jauh tingkat penguasaan materi pelajaran Akutansi yang 

telah diterima siswa dalam menghadapi ujian akhir?  

3. Mengetahui pengaruh metode belajar aktif model Ketrampilan proses pada 

siswa Kelas XI tahun pelajaran 2017/2018. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Prestrasi Belajar 

Pengertian belajar sudah banyak dikemukakan dalam kepustakaan. Yang 

dimaksud belajar yaitu perbuatan murid dalam bidang material, formal serta 

fungsional pada umumnya dan bidang intelektual pada khususnya. Jadi belajar 

merupakan hal yang pokok. Belajar merupakan suatu perubahan pada sikap dan 

tingkah laku yang lebih baik, tetapi kemungkinan mengarah pada tingkah laku 

yang lebih buruk. 

Pasal 1 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional 

menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi pembelajaran 

adalah proses yang disengaja yang menyebabkan siswa belajar pada suatu 

lingkungan belajar untuk melakukan kegiatan pada situasi tertentu. 

Sebelum dijelaskan pengertian mengenai prestasi belajar, terlebih dahulu 

akan dikemukakan tentang pengertian prestasi. Sudah dijelaskan di muka bahwa 

yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil yang telah dicapai. Dengan demikian 

bahwa prestasi merupakan hasil yang telah dicapai oleh seseorang setelah 

melakukan sesuatu pekerjaan/aktivitas tertentu. 

Jadi prestasi adalah hasil yang telah dicapai oleh karena itu semua individu 

dengan adanya belajar hasilnya dapat dicapai. Setiap individu belajar 

menginginkan hasil yang yang sebaik mungkin. Oleh karena itu setiap individu 

harus belajar dengan sebaik-baiknya supaya prestasinya berhasil dengan baik. 

Sedang pengertian prestasi juga ada yang mengatakan prestasi adalah kemampuan. 

Kemampuan di sini berarti yang dimampui individu dalam mengerjakan sesuatu. 

Jika dibandingkan dengan pendapat yang pertama, maka pengertiannya sama yaitu 

berupa hasil yang diperoleh dari kemampuan seseorang. 

Pengertian dari dua kata prestasi dan belajar atau prestasi belajar berarti hasil 

belajar, secara lebih khusus setelah siswa mengikuti pelajaran dalam kurun waktu 

tertentu. Berdasarkan penilaian yang dilaksanakan guru di sekolah, maka prestasi 

belajar dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk angka (kuantitatif) dan 

pernyatan verbal (kualitatif). Prestasi belajar yang dituangkan dalam bentuk angka 

misalnya 10, 9, 8, dan seterusnya. Sedangkan prestasi belajar yang dituangkan 

dalam bentuk pernyataan verbal misalnya, baik sekali, baik, sedang, kurang, dan 

sebagainya. 
Berdasarkan kapan tes atau evaluasi harus dilaksanakan evaluasi sumatif, 

evaluasi formatif dan evaluasi belajar tahab akhir, dengan demikian ada prestasi 

belajar formatif yaitu hasil belajar yang diproleh siswa setelah mengikuti satuan 
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pelajaran, prestasi sumatif yaitu prestasi yang diperoleh setelah mengikuti 

pelajaran selama satu semester/catur wulan dan prestasi ujian akhir pada jenjang 

tertentu. 

Telah disampaikan sebelumnya bahwa belajar adalah berusaha memperoleh 

kepandaian, ilmu pengetahuan. Sampai dimanakah perubahan itu dapat dicapai 

atau dengan kata lain berhasil baik atau tidaknya belajar itu tergantung pada 

macam-macam faktor. Adapun faktor-faktor itu, dapat dibedakan menjadi dua 

golongan yaitu: a) Faktor yang ada pada diri siswa itu sendir yang kita sebut faktor 

individu, yang termasuk ke dalam faktor individu antara lain faktor kematangan 

atau pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. b) Faktor 

yang da pada luar individu yang kita sebut dengan faktor sosial, sedangkan yang 

faktor sosial antara lain faktor keluarga, keadaan rumah tangga, guru, dan cara 

dalam mengajarnya, lingkungan dan kesempatan yang ada atau tersedia dn 

motivasi sosial. 

 

Akuntansi 

Akutansi adalah Pengetahuan yang dibenarkan menurut tolok ukur 

kebenaran ilmu, yaitu rasional dan obyektif. Rasional artinya masuk akal atau 

logis, diterima oleh akal sehat sedang obyektif artinya sesuai dengan obyeknya, 

sesuai dengan kenyataannya, atau sesuai dengan pengalaman pengamatan 

pancaindranya. 

Proses sangat penting dalam menunjang perkembangan anak didik secara 

utuh karena dapat melibatkan aspek psikologis anak meliputi kognitif, afektif dan 

psikomotoris dalam proses dapat dikembangkan sikap ilmiah. 

Menurut American Accounting Associaton (AAA), akuntansi adalah suatu 

proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi ekonomi untuk 

memungkinkan pembuatan pertimbangan-pertimbangan dan keputusan-keputusan 

oleh para pemakai informasi tersebut (Hendi Soemantri, 2000:3). Sedangkan 

menurut Suwardjono (2008:10) akuntansi yaitu: 1) Sebagai seperangkat 

pengetahuan, akuntansi dapat didefinisi sebagai: seperangkat pengetahuan yang 

mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantatif 

unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian 

(pelaporan) informasi tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. 2) Dalam arti sempit 

sebagai proses, fungsi, atau praktik, akuntansi didefinisi sebagai: proses 

pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, 

penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olah 

akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan 

operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi 

yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. 

 

Pendekatan Keterampilan Proses / PKP 

Pendekatan Keterampilan Proses dapat diartikan sebagai wawasan atau 
panutan pengembangan keterampilan–keterampilan intelektual, sosial dan fisik 

yang bersumber dari kemampuan-kemampuan mendasar yang prinsipnya telah ada 

dalam diri siswa. Pendekatan keterampilan proses pada pembelajaran sains lebih 
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menekankan pembentukan keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan 

mengkomunikaskan hasilnya. Mukminan (2003:2) menyatakan bahwa pendekatan 

yang sekarang dikenal dengan keterampilan proses dan cara belajar siswa aktif 

(CBSA) masih belum banyak terwujud, serta pembelajaran kurang memperhatikan 

ketuntasan belajar secara individual. 

Pendekatan keterampilan proses dimaksudkan untuk mengembangkan 

kemampuankemampuan yang dimiliki oleh individu siswa. Dimyati dan Mudjiono 

(2002:138) memuat ulasan pendekatan keterampilan proses yang diambil dari 

pendapat Funk sebagai berikut: (1) Pendekatan keterampilan proses dapat 

mengembangkan hakikat ilmu pengetahuan siswa. Siswa terdorong untuk 

memperoleh ilmu pengetahuan dengan baik karena lebih memahami fakta dan 

konsep ilmu pengetahuan; (2) Pembelajaran melalui keterampilan proses akan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dengan ilmu pengetahuan, 

tidak hanya menceritakan, dan atau mendengarkan sejarah ilmu pengetahuan; (3) 

Keterampilan proses dapat digunakan oleh siswa untuk belajar proses dan 

sekaligus produk ilmu pengetahuan. Pendekatan Keterampilan Proses sains 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk secara nyata bertindak sebagai 

seorang ilmuwan. 

Keterampilan proses dalam pengajaran sains merupakan suatu model atau 

alternative pembelajaran sains yang dapat melibatkan siswa dalam tingkah laku 

dan proses mental, seperti ilmuwan. Dimyati dan Mudjiono, (2002:140) 

mengutarakan bahwa berbagai keterampilan proses dapat diklasifikasikan menjadi 

dua yaitu: keterampilan proses dasar (basic skill) dan keterampilan terintegrasi 

(integarted skill). Keterampilan proses dasar meliputi kegiatan yang berhubungan 

dengan observasi, klasifikasi, pengukuran, komunikasi, prediksi, inferensi.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research), karena 

penelitian dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian 

ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu 

teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat 

dicapai. Dalam penelitian tindakan ini menggunakan bentuk guru sebagai peneliti, 

penanggung jawab penuh penelitian ini adalah guru. Tujuan utama dari penelitian 

tindakan ini adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran di kelas dimana guru 

secara penuh terlibat dalam penelitian mulai dari perencanaan, tindakan, 

pengamatan, dan refleksi. Dalam penelitian ini peneliti tidak bekerjasama dengan 

siapapun, kehadiran peneliti sebagai guru di kelas sebagai pengajar tetap dan 

dilakukan seperti biasa, sehingga siswa tidak tahu kalau diteliti. Dengan cara ini 

diharapkan didapatkan data yang seobjektif mungkin demi kevalidan data yang 

diperlukan.  

 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian adalah siswa-siswi Kelas XI tahun pelajaran 2017/2018. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai April semester genap 
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2017/2018. Penelitian ini bertempat di SMK Negeri 4 Penajam Paser Utara tahun 

pelajaran 2017/2018. 

 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Menurut Tim 

Pelatih Proyek PGSM, PTK adalah suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh 

pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari 

tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap 

tindakan-tindakan yang dilakukan itu, serta memperbaiki kondisi dimana praktek 

pembelajaran tersebut dilakukan (dalam Mukhlis, 2003:3). 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 

pengolahan metode pembelajaran aktif model meninjau kesulitan pada materi 

pelajaran, dan tes formatif. 

 

Teknik Analisis Data 

Untuk mengalisis tingkat keberhasilan atau persentase keberhasilan siswa 

setelah proses belajar mengajar setiap putarannya dilakukan dengan cara 

memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada setiap akhir putaran. Analisis ini 

dihitung dengan menggunakan statistic sederhana yaitu: 

Untuk menilai ulangan atau tes formatif, peneliti melakukan penjumlahan 

nilai yan gdiperoleh siswa, yang selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada 

di kelas tersebut sehingga diperoleh rata-rata tes formatif dapat dirumuskan: 





N

X
X  

Keterangan : 

X   = Nilai rata-rata 

Σ X  = Jumlah semua nilai siswa 

Σ N = Jumlah siswa 

Untuk ketuntasan belajar, ada dua kategori ketuntasan belajar yaitu secara 

perorangan dan secara klasikal. Seorang siswa telah tuntas belajar bila telah 

mencapai skor 65% atau nilai 65, dan kelas disebut tuntas belajar bila di kelas 

tersebut terdapat 85% yang telah mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 

65%. Untuk menghitung persentase ketuntasan belajar digunakan rumus sebagai 

berikut: 

%100
...

x
Siswa

belajartuntasyangSiswa
P




  

 

Untuk lembar observasi pengelola metode pembelajarn koooperatif model 

ketrampilan proses digunakan untuk menghitung lembar observasi pengelolaan 

metode pembelajaran kooperatif model Ketrampilan proses digunakan rumus 

sebagai berikut :  
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X = 
2

21 PP 
 

 

Dimana P1 = Pengamat 1 dan P2 = Pengamat 2 

Lembar observasi aktifitas guru dan siswa digunakan untuk menghitung 

lembar observasi aktifitas guru dan siswa digunakan rumus sebagai berikut :  

% = 
x

x


x 100 % dengan 

X = 
tan.

tan..

pengamaJumlah

pengamahasilJumah
 = 

2

21 PP 
 

 

Dimana :  

% = Presentase pengamatan 

X = Rata-rata 

∑ x = Jumlah rata-rata 

P1 = Pengamat 1 

P2 = Pengamat 2 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Data penelitian yang diperoleh berupa hasil uji coba item butir soal, data 

observasi berupa pengamatan pengelolaan metode belajar aktif Model Pendekatan 

Ketrampilan dan pengamatan aktivitas siswa dan guru pada akhir pembelajaran, 

dan data tes formatif siswa pada setiap siklus. 

Data hasil uji coba item butir soal digunakan untuk mendapatkan tes yang 

betul-betul mewakili apa yang diinginkan. Data ini selanjutnya dianalisis tingkat 

validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Data lembar observasi 

diambil dari dua pengamatan yaitu data pengamatan pengelolaan metode belajar 

aktif Model Pendekatan Ketrampilan yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

penerapan metode belajar aktif Model Pendekatan Ketrampilan dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa dan data pengamatan aktivitas siswa dan guru. 

Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah 

diterapkan metode belajar aktif Model Pendekatan Ketrampilan. 

 

Siklus I 

Pada siklus ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 1, soal tes formatif 1 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus I dilaksanakan 

pada tanggal 24 Februari 2015 di Kelas XI dengan jumlah siswa 27 siswa. Dalam 

hal ini peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu 

pada rencana pelajaran yang telah dipersiapkan. Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksaaan belajar mengajar. Pada akhir proses 

belajar mengajar siswa diberi tes formatif I dengan tujuan untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. 
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Aspek-aspek yang mendapatkan kriteria kurang baik adalah memotivasi 

siswa, menyampaikan tujuan pembelajran, pengelolaan waktu, dan siswa antusias. 

Keempat aspek yang mendapat nilai kurang baik di atas, merupakan suatu 

kelemahan yang terjadi pada siklus I dan akan dijadikan bahan kajian untuk 

refleksi dan revisi yang akan dilakukan pada siklus II. Hasil observasi berikutnya 

adalah aktivitas guru dan siswa seperti pada tabel berikut : 

Tabel 1. Pengelolaan Pembelajaran Pada Siklus I 

No Aktivitas Guru yang Diamati Presentase 

1 Menyampaikan Tujuan 5,0 

2 Memotivasi Siswa 8,3 

3 Mengkaitkan dengan Pelajaran Sebelumnya 8,3 

4 Menyampaikan materi / langkah-langkah / 

strategi 

6,7 

5 Menjelaskan materi yang sulit 13,3 

6 Membimbing dan Mengamati siswa dalam 

menemukan konsep 

21,7 

7 Meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan 

hasil Kegiatan 

10,0 

8 Memberikan Umpan Balik 18,3 

9 Membimbing Siswa Merangkum Pelajaran 8,3 

No Aktivitas Siswa yang Diamati Presentase 

1 Mendengarkan/Memperhatikan Penjelasan 

Guru 

22,5 

2 Membaca Buku 11,5 

3 Bekerja dengan sesame anggota kelompok 18,7 

4 Diskusi antar siswa atau antara siswa dengan 

guru 

14,4 

5 Menyajikan hasil pembelajaran 2,9 

6 Menyajikan/ menanggapi pertanyaan/ ide 5,2 

7 Menulis yang relevan dengan KBM 8,9 

8 Merangkum pembelajaran 6,9 

9 Mengerjakan tes evaluasi 8,9 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa aktivitas guru yang paling dominan 

pada siklus I adalah membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan 

konsep, yaitu 21,7%. Aktivitas lain yang presentasinya cukup besar adalah 

memberi umpan balik/ evaluasi, tanya jawab dan menjelaskan materi yang sulit 

yaitu masing-masing sebesar 13,3%. Sedangkan aktivitas siswa yang paling 

dominan adalah mengerjakan/memperhatikan penjelasan guru yaitu 22,5%. 

Aktivitas lain yang presentasinya cukup besar adalah bekerja dengan sesama 

anggota kelompok, diskusi antara siswa/ antara siswa dengan guru, dan membaca 

buku yaitu masing-masing 18,7 % 14,4 dan 11,5%. 

Pada siklus I, secara garis besar kegiatan belajar mengajar dengan metode 

pembelajaran kooperatif model Ketrampilan proses sudah dilaksanakan dengan 

baik, walaupun peran guru masih cukup dominanuntuk memberikan penjelasan 
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dan arahan, karena model tersebut masih dirasakan baru oleh siswa. Berikut 

hasilnya: 

Tabel 2. Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus I 

No Uraian Hasil Siklus I 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

71 

15 

71 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode belajar 

aktif Model Pendekatan Ketrampilan diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa 

adalah 71 dan ketuntasan belajar mencapai 71% atau ada 17 siswa dari 27 siswa 

sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama 

secara klasikal siswa belum tuntas belajar, karena siswa yang memperoleh nilai ≥ 

65 hanya sebesar 71% lebih kecil dari persentase ketuntasan yang dikehendaki 

yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa banyak yang lupa dengan 

materi pelajaran yang telah diajarkan selama hampir satu semester ini.  

 

Siklus II  

Pada siklus ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 2, soal tes formatif II dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung.  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus II dilaksanakan pada 

tanggal 3 Maret 2015 di Kelas XI dengan jumlah siswa 21 siswa. Dalam hal ini 

peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada 

rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus I, sehingga keslah atau 

kekurangan pada siklus I tidak terulang lagi pada siklus II. Pengamatan (observasi) 

dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar.  

Pada akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif II dengan tujuan 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang 

telah dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif II. Adapun data 

hasil penelitian pada siklus II adalah sebagai berikut: 

Aspek-aspek yang diamati pada kegiatan belajar mengajar (siklus II) yang 

dilaksanakan oleh guru dengan menerapkan metode pembelajarn kooperatif model 

Ketrampilan proses mendapatkan penilaian yang cukup baik dari pengamat. 

Maksudnya dari seluruh penilaian tidak terdapat nilai kurang. Namun demikian 

penilaian tesebut belum merupakan hasil yang optimal, untuk itu ada beberapa 

aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk penyempurnaan penerapan 

pembelajaran selanjutnya. Aspek-aspek tersebut adalah memotivasi siswa, 

membimbing siswa merumuskan kesimpulan / menemukan konsep, dan 

pengelolaan waktu.  

Dengan penyempurnaan aspek-aspek I atas alam penerapan metode 

pembelajarn kooperatif model Ketrampilan proses, diharapkan siswa dapat 

menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari dan mengemukakan pendapatnya 

sehingga mereka akan lebih memahami tentang apa yang telah mereka lakukan. 

Berikut disajikan hasil observasi akivitas guru dan siswa :  
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Tabel 3. Aktivitas Guru dan Siswa Pada Siklus II 

No Aktivitas Guru yang Diamati Presentase 

1 Menyampaikan Tujuan 6,7 

2 Memotivasi Siswa 6,7 

3 Mengkaitkan dengan Pelajaran Sebelumnya 6,7 

4 Menyampaikan materi / langkah-langkah / 

strategi 

11,7 

5 Menjelaskan materi yang sulit 11,7 

6 Membimbing dan Mengamati siswa dalam 

menemukan konsep 

25,0 

7 Meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan 

hasil Kegiatan 

8,2 

8 Memberikan Umpan Balik 16,6 

9 Membimbing Siswa Merangkum Pelajaran 6,7 

No Aktivitas Siswa yang Diamati Presentase 

1 Mendengarkan/Memperhatikan Penjelasan 

Guru 

17,9 

2 Membaca Buku 12,1 

3 Bekerja dengan sesame anggota kelompok 21,0 

4 Diskusi antar siswa atau antara siswa dengan 

guru 

13,8 

5 Menyajikan hasil pembelajaran 4,6 

6 Menyajikan/ menanggapi pertanyaan/ ide 5,4 

7 Menulis yang relevan dengan KBM 7,7 

8 Merangkum pembelajaran 6,7 

9 Mengerjakan tes evaluasi 10,8 

  Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Berdasarkan tabel I diatas, tampak bahwa aktifitas guru yang paling dominan 

pada siklus II adalah membimbing dan mengamati siswa dalam menentukan 

konsep yaitu 25%. Jika dibandingkan dengan siklus I, aktivitas ini mengalami 

peningkatan. Aktivitas guru yang mengalami penurunan adalah memberi umpan 

balik/evaluasi/ Tanya jawab (16,6%), mnjelaskan materi yang sulit (11,7). 

Meminta siswa mendiskusikan dan menyajikan hasil kegiatan (8,2%), dan 

membimbing siswa merangkum pelajaran (6,7%). 

Sedangkan untuk aktivitas siswa yang paling dominan pada siklus II adalah 

bekerja dengan sesama anggota kelompok yaitu (21%). Jika dibandingkan dengan 

siklus I, aktifitas ini mengalami peningkatan. Aktifitas siswa yang mengalami 

penurunan adalah mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru (17,9%). 

Diskusi antar siswa/ antara siswa dengan guru (13,8%), menulis yang relevan 

dengan KBM (7,7%) dan merangkum pembelajaran (6,7%). Adapun aktifitas 

siswa yang mengalami peningkatan adalah membaca buku (12,1%), menyajikan 

hasil pembelajaran (4,6%), menanggapi/mengajukan pertanyaan/ide (5,4%), dan 

mengerjakan tes evaluasi (10,8%). 
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Dirangkum dalam tabel sebagai berikut :  

Tabel 4. Distribusi Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus II 

No Uraian Hasil Siklus II 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

73 

17 

80 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Dari tabel diatas diperoleh nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 73 dan 

ketuntasan belajar mencapai 80% atau ada 17 siswa dari 21 siswa sudah tuntas 

belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa pada siklus II ini ketuntasan belajar secara 

klasikal telah mengalami peningkatan sedikit lebih baik dari siklus I. Adanya 

peningkatan hasil belajar siswa ini karena siswa-siswa telah mulai mengulang 

pelajaran yang sudah diterimanya selama ini sehingga para siswa sebagian sudah 

mengingat meteri yang telah diajarkan oleh guru.  

 

Siklus III 

Pada siklus ini peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri 

dari rencana pelajaran 3, soal tes formatif 3 dan alat-alat pengajaran yang 

mendukung.  

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk siklus III dilaksanakan pada 

tanggal 10 Maret 2015 di Kelas XI dengan jumlah siswa 21 siswa. Dalam hal ini 

peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada 

rencana pelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus II, sehingga kesalahan 

atau kekurangan pada siklus II tidak terulang laig pada siklus III. Pengamatan 

(observasi) dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada 

akhir proses belajar mengajar siswa diberi tes formatif III dengan tujuan untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan. Instrumen yang digunakan adalah tes formatif III.  

Aspek-aspek yang diamati pada kegiatan belajar mengajar (siklus III) yang 

dilaksanakan oleh guru dengan menerapkan metode pembelajaran kooperatif 

model Ketrampilan proses mendapatkan penilaian cukup baik dari pengamat 

adalah memotivasi siswa, membimbing siswa merumuskan 

kesimpulan/menemukan konsep, dan pengelolaan waktu. Penyempurnaan aspek-

aspek diatas dalam menerapkan metode pembelajaran kooperatif model 

Ketrampilan proses diharapkan dapat berhasil semaksimal mungkin.  

Tabel 5. Aktivitas Guru dan Siswa Pada Siklus III 

No Aktivitas Guru yang Diamati Presentase 

1 Menyampaikan Tujuan 6,7 

2 Memotivasi Siswa 6,7 

3 Mengkaitkan dengan Pelajaran Sebelumnya 10,7 

4 Menyampaikan materi / langkah-langkah / strategi 13,3 

5 Menjelaskan materi yang sulit 10,0 

6 Membimbing dan Mengamati siswa dalam 
menemukan konsep 

22,6 

7 Meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan 

hasil Kegiatan 

10,0 
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Lanjutan Tabel 5. Aktivitas Guru dan Siswa Pada Siklus III 

No Aktivitas Guru yang Diamati Presentase 

8 Memberikan Umpan Balik 11,7 

9 Membimbing Siswa Merangkum Pelajaran 10,0 

No Aktivitas Siswa yang Diamati Presentase 

1 Mendengarkan/Memperhatikan Penjelasan 

Guru 

20,8 

2 Membaca Buku 13,1 

3 Bekerja dengan sesame anggota kelompok 22,1 

4 Diskusi antar siswa atau antara siswa dengan 

guru 

15,0 

5 Menyajikan hasil pembelajaran 2,9 

6 Menyajikan/ menanggapi pertanyaan/ ide 4,2 

7 Menulis yang relevan dengan KBM 6,1 

8 Merangkum pembelajaran 7,3 

9 Mengerjakan tes evaluasi 8,5 

   Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

Berdasarkan tabel diatas tampak bahaw aktivitas guru yang paling dominan 

pada siklus III adalah membimbing dan mengamati siswa dalam menemukan 

konsep yaitu 22,6%, sedangkan aktivitas menjelaskan materi yang sulit dan 

memberi umpan balik/evaluasi/tanya jawab menurun masing-masing sebesar 

(10%), dan (11,7%). Aktivitas lain yang mengalami peningkatan adalah 

mengkaitkan dengan pelajaran sebelumnya (10%), menyampiakan materi/strategi 

/langkah-langkah (13,3%), meminta siswa menyajikan dan mendiskusikan hasil 

kegiatan (10%), dan membimbing siswa merangkum pelajaran (10%). Adapun 

aktivitas ynag tidak menglami perubahan adalah menyampaikan tujuan (6,7%) dan 

memotivasi siswa (6,7%).  

Sedangkan untuk aktivitas siswa yang paling dominan pada siklus III adalah 

bekerja dengan sesama anggota kelompok yaitu (22,1%) dan 

mendengarkan/memperhatikan penjelasan guru (20,8%), aktivitas yang mengalami 

peningkatan adalah membaca buku siswa (13,1%) dan diskusi antar siswa/antara 

siswa dengan guru (15,0%). Sedangkan aktivitas yang lainnya mengalami 

penurunan.  

Tabel 6. Hasil Tes Formatif Siswa pada Siklus III 

No Uraian Hasil Siklus III 

1 

2 

3 

Nilai rata-rata tes formatif 

Jumlah siswa yang tuntas belajar 

Persentase ketuntasan belajar 

84 

20 

95 

Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2018) 

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai rata-rata tes formatif sebesar 84 dan 

dari 21 siswa yang telah tuntas sebanyak 20 siswa dan 1 siswa belum mencapai 

ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai 

sebesar 95% (termasuk kategori tuntas). Hasil pada siklus III ini mengalami 

peningkatan lebih baik dari siklus II. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus 

III ini dipengaruhi oleh adanya usaha siswa untuk mempelajari kembali materi ajar 

yang telah disampaikan oleh guru. Disamping itu siswa juga merasa belajar 
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mengulang ini adalah juga sebagai persiapan untuk menghadapi ujian akhir yang 

sudah dekat waktunya. 

Dari data-data yang telah diperoleh dapat duraikan sebagai berikut, selama 

proses belajar mengajar guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan 

baik. Meskipun ada beberapa aspek yang belum sempurna, tetapi persentase 

pelaksanaannya untuk masing-masing aspek cukup besar. Berdasarkan data hasil 

pengamatan diketahui bahwa siswa aktif selama proses belajar berlangsung. 

Kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan dan 

peningkatan sehingga menjadi lebih baik. Hasil belajar siswsa pada siklus III 

mencapai ketuntasan. 

Pada siklus III guru telah menerapkan metode belajar aktif Model 

Pendekatan Ketrampilan dengan baik dan dilihat dari aktivitas siswa serta hasil 

belajar siswa pelaksanaan proses belajar mengajar sudah berjalan dengan baik. 

Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk 

tindakah selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah 

ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses belajar mengajar selanjutnya 

penerapan metode belajar aktif Model Pendekatan Ketrampilan dapat 

meningkatkan proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

 

Pembahasan 
Melalui hasil peneilitian ini menunjukkan bahwa pembelaajran Akutansi 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini dapat 

dilihat dari semakin mantapnya pemahaman siswa terhadap materi yang 

disampaikan guru untuk menghadapi ujian akhir (ketuntasan belajar meningkat 

dari sklus I, II, dan III) yaitu masing-masing 71%, 80%, dan 95%. Pada siklus III 

ketuntasan belajar siswa secara klasikal telah tercapai. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses metode 

belajar aktif Model Pendekatan Ketrampilan dalam setiap siklus mengalami 

peningkatan. Hal ini berdampak positif terhadap prestasi belajar siswa yaitu dapat 

ditunjukkan dengan meningkatnya nilai rata-rata siswa pada setiap siklus yang 

terus mengalami peningkatan. 

Berdasarkan analisis data, diperoleh aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran Akutansi dapat dikatakan bahwa aktivitas siswa dapat dikategorikan 

aktif. Sedangkan untuk aktivitas guru selama pembelajaran telah melaksanakan 

langkah-langkah pembelajaran berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari aktivitas 

guru yang muncul di antaranya aktivitas membimbing dan mengamati siswa dalam 

mengerjakan kegiatan pembelajaran, menjelaskan, memberi umpan 

balik/evaluasi/tanya jawab dimana prosentase untuk aktivitas di atas cukup besar. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan   

Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama tiga siklus, 

dan berdasarkan seluruh pembahasan serta analisis yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran dengan metode belajar aktif Model Pendekatan Ketrampilan 

memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang 

ditandai dengan peningkatan ketuntasan belajar siswa dalam setiap siklus, yaitu 

siklus I (71%), siklus II (80%), siklus III (95%).  

2. Penerapan metode belajar aktif Model Pendekatan Ketrampilan mempunyai 

pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang 

ditunjukan dengan rata-rata jawaban siswa yang menyatakan bahwa siswa 

tertarik dan berminat dengan metode belajar aktif Model Pendekatan 

Ketrampilan sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. 

3. Penerapan metode belajar aktif Model Pendekatan Ketrampilan efektif untuk 

mengingatkan kembali materi ajar yang telah diterima siswa selama ini, 

sehingga mereka merasa siap untuk menghadapi ujian akhir yang segera akan 

dilaksanakan. 

 

Saran 

Dari hasil penelitian yang diperoleh dari uraian sebelumnya agar proses 

belajar mengajar Akutansi lebih efektif dan lebih memberikan hasil yang optimal 

bagi siswa, makan disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk melaksanakan metode belajar aktif Model Pendekatan Ketrampilan 

memerlukan persiapan yang cukup matang, sehingga guru harus mempu 

menentukan atau memilih topik yang benar-benar bisa diterapkan dengan 

metode belajar aktif Model Pendekatan Ketrampilan proses belajar mengajar 

sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

2. Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, guru hendaknya lebih 

sering melatih siswa dengan berbagai metode pengajaran yang sesuai, walau 

dalam taraf yang sederhana, dimana siswa nantinya dapat menemukan 

pengetahuan baru, memperoleh konsep dan keterampilan, sehingga siswa 

berhasil atau mampu memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Depdiknas .2003. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003.Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

Dimyati dan Mudjiono. 2002. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta 

dan Depdikbud. 

Mukhlis, Abdul. (Ed). 2003. Penelitian Tindakan Kelas. Makalah Panitian 

Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah untuk Guru-guru se-Kabupaten Tuban. 

Mukminan. 2004. Desain pembelajaran. Yogyakarta: Program Pascasarjana 

Universitas Negeri Yogyakarta. 
 

 

 



Jurnal Ilmiah Pendidikan Humaniora           Volume IV, Nomor 5, September 2018 

 

Agus Subiyatmo   622 

Sumantri, Hendi. 2000. Akuntansi Keuangan SMK. Bandung: Amriko 

Suwardjono. 2008. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. 

Yogyakarta: BPFE. 

2005, Reference Library Premium Microsoft Corporation 


